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BOKRIJKABONNEMENT 2022
EEN GEZINSTICKET BOORDEVOL BELEVING

EEN JAAR LANG 
PURE BELEVING 

VOOR

€ 95



Een jaar lang leuke uitstappen in huis halen voor het 
hele gezin of voor grootouders met de kleinkinderen? 
Je doet het met het Bokrijkabonnement.

Voor 95 euro bezoek je het Openluchtmuseum zo vaak je 
maar wil. Ja, ook tijdens de belevingsvolle evenementen. 
Meer nog: je geniet ook van fikse kortingen buiten 
Bokrijk. Bij pretparken, dierenparken, musea en 
topattracties in België én Nederland. 

Het Bokrijkabonnement voor ouders of grootouders:  
je gouden gezinsticket tegen verveling.

Ontdek alle voordelen op www.bokrijk.be



BELEEF HET BINNEN BOKRIJK
Zo vaak je wil het Openluchtmuseum bezoeken. 
Enkele gratis parkeertickets. Korting in de 
museumshops. Extraatjes in de horecazaken van 
Bokrijk … Het zit allemaal in je abonnement.

• Sfeervolle evenementen

• Topzomer voor de kinderen

• Open huizen

• Historische dierenrassen

• Historische scènes

• De sixties

• Extra vakmensen

• Zelf aan de slag in een atelier

• Beeldige restauraties

• Korting op atelier+ 

• Authenthiek spelplezier

• Handige themaroutes

• Mooie uitzichten

• Programmatie van 
activiteiten

• Moderne expo’s brood, 
textiel en bier



Onvergetelijk! In de mooi gerestaureerde museumboerderij ontmoeten jong en oud 
historische dierenrassen: varkens, geiten, eenden, kippen, schapen, boerenpaarden, ezels … 
Je beleeft ze van dichtbij. Uniek, zeker tijdens de voedermomenten!

NIEUWE GERESTAUREERDE DIERENBOERDERIJ



Een aantal historische huizen krijgen in 2022 een grondige restauratie, 
met kennis en technieken van nu en vroeger. Sta erbij, kijk ernaar 
én luister naar de uitleg van onze experts. Het verleden krijgt hier 
letterlijk opnieuw een toekomst onder jouw ogen. 

Heel wat pas gerestaureerde historische huizen openen weer 
de deuren. Stap over de drempel, herontdek het boeiende 
leven van honderd jaar geleden en maak voelbaar deel uit 
van de tijd van je (over)grootouders. 

RESTAURATIES & EXTRA OPEN HUIZEN



In 2022 zie je onze vakmensen aan het 
werk in museumdelen Kempen én Oost- 
en West-Vlaanderen. Zo heb je meer 
kans om de lederbewerker, herboriste, 
mandenvlechter, pottendraaier, smid, 
molenaar, imker, schaapherder, …  
te ontmoeten.

We creëren extra capaciteit in onze 
ateliers. Pottendraaien, broodjes bakken, 
vogelvoederkastjes maken, je katoenen 
shoppingtas pimpen, lederwerkjes 
creëren … Kies gerust jouw favoriete 
activiteit en ga zelf aan de slag.

Of je kiest als volwassene voor een 
atelier+ onder begeleiding van een  
echte vakman: van juwelen weven of  
zelf zeep maken tot manden- 
vlechten, pottendraaien of  
glazen bloemen maken.

INTRIGERENDE  
VAKMENSEN  
– UITDAGENDE ATELIERS



Jouw ideale dag je Bokrijk? Je stippelt het voortaan vlot zelf uit. Alle activiteiten, bezoeken 
aan historische huizen en speciale momenten… staan voortaan keurig geprogrammeerd.  
Op vaste uren.  
Van het optuigen van een span boerenpaarden, over specifieke voedertijden in de 
museumboerderij tot presentaties in de historische huizen of brouwerij.  
Jij kiest zelf of je aansluit of niet. Zo maak je nog meer mee tijdens  
je bezoek. Op maat van jouw gezin of gezelschap.

TIP! 
STEL ZELF JE TOPDAG SAMEN IN 2022



BELEEF HET BUITEN BOKRIJK
Fan van uitstapjes naar pretparken, dierentuinen, musea, attracties, …?  
Goed nieuws! Je Bokrijkabonnement biedt je ook korting en voordelen bij de leukste 
attracties en musea van België en Nederland. Een greep uit het nog veel ruimere aanbod:

• Nieuw! Onbeperkt 40 % korting bij Plopsaqua Hannuit-Landen en Plopsa Station Antwerpen.
• Pretparken: 40 % korting bij elk bezoek aan Bellewaerde, Walibi en de Plopsaparken,  

onbeperkt 50 % korting in Bobbejaanland.
• Dierenparken: 50 % korting bij elk bezoek aan GaiaZOO. Eenmalig 30 % korting bij 

ZOO Antwerpen, eenmalig 40 % korting bij Pakawi Park, eenmalig 30 % korting bij 
ZOO Planckendael. Onbeperkt 35 % korting bij Boudewijn Seapark en onbeperkt 
50 % korting bij SEA LIFE Blankenberge.

• Safariparken: onbeperkt 35% korting in de Beekse Bergen en onbeperkt  
50 % bij Monde Sauvage.

• Waterpret: onbeperkt 50% op het avondzwemmen bij de 
zwemparadijzen van Center Parcs in Erperheide en De Vossemeren.

• Adrenaline: korting voor Bilzen Mysteries (Alden Biesen) 
en attracties Nationaal Park Hoge Kempen zoals C-mine 
expeditie, Cosmodrome en De Lieteberg  
(o.a. blotevoetenpad).

• Belgische toppers: korting voor het Atomium, 
Fort Eben-Emael, Speelgoedmuseum Mechelen, 
Technopolis, …

• En nog veel meer. Zie www.bokrijk.be voor 
de hele lijst en de voorwaarden. Kortingen 
bij de Bokrijkpartners zijn geldig op het 
volwassentarief.



KALENDER 2022
Winterwandelingen:  
Zo 2 t.e.m. zo 9 januari 2022  
en alle zondagen in januari en februari 
Opening seizoen: 
Za 2 april
Paasdagen in Bokrijk:  
Za 2 april t.e.m. ma 18 april
Pasen in het museum:  
Zo en ma 17 en 18 april
Schaapscheren:  
Zo 15 mei
Folkfestival:  
Za 21 mei
Historisch bierbrouwen:  
Zo 5 juni (Pinksteren)

Zomerdagen in Bokrijk:  
Vrij 1 juli t.e.m. woe 31 augustus  
met van zat 16 juli t.e.m. woe 31 augustus  
Circus Renz Internationaal 
Open Monumentendag:  
Zo 11 september
Historisch bierbrouwen:  
Zo 18 september
Belgisch Kampioenschap schapendrijven:  
Za 17 en zo 18 september
Einde seizoen:  
Woe 2 november
Winterlicht: 
Ma 26 t.e.m. 30 december



Het Bokrijkabonnement kost slechts 95 euro voor het hele gezin. Een individueel abonnement 
kost 47 euro. En dat in een jaar van inflatie en algemene prijsverhogingen. Meer nog: verleng je 
jouw abonnement volgend jaar? Dan kost het jou maar 70 euro. Een beloning voor jouw loyaliteit.

Bestel je Bokrijkabonnement 2022 op www.bokrijk.be of kom langs in het Infocenter Bokrijk.

ZO VEEL VOORDEEL. WAAR WACHT JE NOG OP? 
HAAL EEN JAAR LANG PURE BELEVING IN HUIS.

Open van zaterdag 2 april t.e.m. woensdag 2 november 2022, 
van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18u. Gesloten op maandag, 
uitgezonderd de maandagen die op feestdagen, in de  
paasvakantie, juli, augustus of in de herfstvakantie vallen.

OPENINGSUREN OPENLUCHTMUSEUM

Maak het echt mee in Bokrijk en deel de foto’s  
van je bezoek via #maakhetechtmee of #bokrijk


