
Bestelnummer: 1942006056

        

Ticket & aantal Winteractie: 1x LET OP!
- Alsjeblieft. Dit is je entreebewijs. Je dient dit
  uitgeprint mee te nemen of vanaf een smartphone
  te kunnen tonen.
- Dit document wordt bij de kassa elektronisch
  gecontroleerd en kan maar eenmalig gebruikt
  worden.
- De barcode niet vouwen of beschadigen.

Geldig op 19 december 2019 om 11:30 uur

Ticketcode 03200118037933

Naam Du TEST

Met dit ticket heten we je van harte welkom in de Siroopwafelfabriek.

In de Siroopwafelfabriek ontvang je op vertoon van je e-ticket het toegangsticket voor de Goudse IJsbaan. Ga je
schaatsen voordat je de Siroopwafelfabriek bezoekt? Kom dan eerst op vertoon van het E-ticket het
toegangsticket voor de IJsbaan ophalen bij de Siroopwafelfabriek. Het ticket geeft toegang tot de Kamphuisen
Siroopwafelfabriek voor een standaard tour en toegang tot de schaatsbaan.

Voorwaarden Kamphuisen Siroopwafelfabriek
- Dit ticket is alleen geldig op het gekozen tijdstip.
- zorg ervoor dat je 5 minuten voor tijd aanwezig bent.

Voorwaarden de Goudse IJsbaan
- Toegang tot de ijsbaan is excl. Schaatshuur
- Wanten of handschoenen verplicht

Parkeren
De Siroopwafelfabriek en de Goudse IJsbaan zijn gelegen in het historische centrum van Gouda, aan de Markt.
Gouda is goed bereikbaar met het OV. Vanaf het station is het ca. 10 minuten lopen naar de Markt. Ook zijn er
diverse parkeergarages aanwezig. Als je Gouda komt binnenrijden, volg je gewoon de verwijsborden met
parkeermogelijkheden. Alle parkeergarages zijn op 5 minuten loopafstand van het centrum.

Bezoekadres
Kamphuisen Siroopwafelfabriek - Markt 69 - 2801 JM Gouda
Goudse IJsbaan - Rondom het oude stadhuis van Gouda op de Markt

Heb je nog vragen?
Voor de Kamphuisen Siroopwafelfabriek zijn we op werkdagen te bereiken tussen 8:00 en 16:00 uur.
Email: info@siroopwafelfabriek.nl - Tel: +31(0)182-639987
Neem voor vragen over de Goudse IJsbaan contact op via communicatie@grandcanyon.nl of 0182 58 38 75.

We wensen je alvast een smakelijke dag met rode konen!

mailto:info@siroopwafelfabriek.nl
De Vlaam
Notitie
Graag hierbij nog toevoegen:Dit combiticket is beschikbaar van 18 december 2019 tot en met 12 januari 2020.

De Vlaam
Notitie
Hierbij nog toevoegen: - Je ticket voor de Goudse IJsbaan is niet gebonden aan een datum en kan op een andere dag worden gebruikt.

De Vlaam
Notitie
Zou je hiervan kunnen maken:Overige informatieDe Kamphuisen Siroopwafelfabriek is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00.Voor vragen zijn we op werkdagen te bereiken tussen 8:00 en 16:00 uur. Email: info@siroopwafelfabriek.nl-Tel: +31(0)182-639987De Goudse IJsbaan is dagelijks geopend van 09.00 tot 23.00 uur (m.u.v. 31 december - tot 19.00 uur)Let op: tijdens evenementen kan de schaatsbaan gesloten zijn voor publiek. Kijk op goudseijsbaan.nl voor de exacte openingstijden.Voor vragen over de Goudse IJsbaan kun je contact opnemen via communicatie@grandcanyon.nl of 0182-583875Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 




