Magic World of Lights
In het pand van het voormalige Yumble nabij het Designer Outlet Center in Roermond is onlangs
Magic World of Lights geopend. Een ‘led-lichtjes-wereld’ waarin de bezoeker een toer langs
wereldsteden en befaamde monumenten maakt.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

“Ik ga een bezoek brengen aan de nieuwe indoorattractie
‘Magic World of Lights’”
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Ben er nog niet geweest,iets voor kinderen?
Ben nog niet enthousiast.
Lijkt me wel mooi...
Misschien een keer et kleinkinderen
Te weinig informatie en voor de tijdspanne dat je er binnen bent om alles te
bekijken voor gezinnen wel prijzig.
De prijs- kwaliteitsverhousing blijkt buitenproportioneel
Geen interesse.
Te duur. Is niet echt iets niews.
Veel te duur voor de tijd die je nodig hebt om het te aanschouwen en weinig of
geen mogelijkheden tot actie voor de kids.
Weinig interessant. En een slechte recensie gelezen.
Wel een dure entree als men dit wil bekijken en zeker met kinderen.
Er is idd ergens voorbij gekomen dat er een nieuwe indoorattractie is in roermond
nu je het zegt. maar of we hier warm voorlopen ik denk dat er meer aandacht aan
besteed moet worden dat het er is, om mensen te trekken.ik was het al weer
vergeten . mss inwoners van roermond tegen gereduceerd tarief?
Ik reis zeer veel over heel de wereld en bekijk de betreffende gebouwen op de
lokatie waar ze zich bevinden.
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Weet niet







Prijs is te hoog. en je bent er zo doorheen.
Heb gelezen 45 minuten voor € 5 per persoon.
Ik had er nog niet van gehoord!
Te duur
Trekt mij niet
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