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De afstanden naar onze parken
Vul in.

Utrecht    Camping de zoute zee op Texel

Utrecht Villa bij de grot in Han sur Lesse

Utrecht Vakantiepark Ola in Barcelona

Utrecht Bungalowpark Legohuisjes in Billund

Alle afstanden zijn in:
  meter   kilometer   centimeter

Lekker op vakantie naar een 
mooi vakantiepark in Europa
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 Mijn Malmberg

Aanbiedingen

Aanbieding 1

Aanbieding 2

Aanbieding 3

Aanbieding 4

Aanbieding 5

Een weekend in een Villa bij de 
grot kost normaal 170 euro. U 
krijgt nu 50 euro en betaalt: 
…………………… euro.170 - 50 = 120

Overnachten voor de helft van de prijs! Een overnachting op camping De zoute zee kost 18 euro per persoon. Met deze mooie korting maar ………………… euro per persoon. 18 : 2 = 9

Nu 2 extra personen gratis 
mee op vakantie. Verblijf 
met …………………… personen 
voor de prijs van 4 personen. 
Geldig in al onze parken in de 
herfstvakantie. 4 + 2 = 6

1 gratis ontbijt als u een 

Legohuisje voor 8 personen 

boekt. Een ontbijt kost 2 euro 

per persoon. Voor 8 personen 

betaalt u geen 16 euro maar 

……………… euro. 16 - 2 = 14

U kreeg van villapark Ola al 5 euro korting op een kaartje voor de dierentuin in Barcelona. Met deze bon krijgt u nog eens 9 euro korting. Een kaartje kost 34 euro. Met bon betaalt u ……………………euro. 34 - 14 = 20

Bedenk de som en reken uit

Aanbieding 6

Aanbieding 7

Krijg 5 euro korting op een 
kaartje voor Legoland in Billund 
als u 1 week een Legohuisje 
boekt. Als u 2 weken boekt 
krijgt u nog 3 euro extra korting. 
Een kaartje van 25 euro kost 
dan ……………… euro. 25 - 8 = 17  

Elke 2 personen die op camping 

Pizza Margarita blijven krijgen 

voor 1 persoon 1 dag fietshuur 

gratis. Als u met 8 personen 

komt krijgen ……………… personen 

1 dag gratis fietshuur. 8 : 2 = 4

140



© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

blz. 2 van 4blz. 3 van 4

Wat is er te doen?Wat voor weer is het?

120 - 70 = …………  50
Legoland in Billund is het oudste  
legoland-park.  
Het is al bijna …………  jaar oud! 50

100 - 80 = …………  20
Bij FC Barcelona hebben …………  Nederlandse voetballers gespeeld. Breng 
een bezoek aan Camp Nou, het stadion, en kijk waar die Nederlanders 
voetbalden. 20

60 + 40 = …………  100
De nummer 1 pizza van Napels is de pizza Margarita. Ze zeggen dat de  
pizza meer dan ………… jaar geleden in deze stad bedacht werd.  
Smullen maar! 100

120 - 100 = …………  20
Texel is niet groot, het is maar …………  km lang. U ontdekt alle mooie plekjes 
gemakkelijk in een weekend. 20

90 + 60 = …………  150
De grotten van Han moet u een keer gezien 
hebben! Al zeker …………  jaar een geweldige 
attractie voor jong en oud. 150

Lekker weg in de herfstvakantie naar een van onze parken? Dan wilt u wel 
weten wat voor weer het wordt.

temperatuur in oktober aantal uren zon per dag in oktober

Texel 4

Han sur Lesse

Barcelona 24 6

Billund

Napels 25

Zoekt u graag de warmte op? Dan kunt u het beste naar onze parken in  

Barcelona en Napels gaan. Het is daar nog lekker warm. Op Texel is het wat 

frisser, in oktober is de temperatuur daar de helft van die in Barcelona: 

12 graden. In Han sur Lesse is het net wat warmer: de helft van de 

temperatuur in Barcelona: plus 1 graad 13 Als u de temperatuur in Barcelona 

door 3 deelt weet u hoe koud het in Billund is: 8 graden. Ook is het aantal uren 

zon per dag in Billund de helft van de uren zon in Barcelona, 3 Napels heeft 3 

keer zoveel uren zon per dag als Han sur Lesse, en 2 keer zoveel als Billund. 

Napels heeft 6 uren zon per dag en Han sur Lesse 2 Texel heeft 2 keer zoveel 

zon als Han sur Lesse, 4 uren.
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