GRATIS

+

WELLNESSVOUCHER
T.W.V. 30,-*

We pakken alles gratis en feestelijk voor je in!
* Bij besteding vanaf 25,-. Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes. Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

Geniet gratis van een heerlijk

Dagje Wellness
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Dagje
Wellness

Wonderbox
High Tea Deluxe
Geef een heerlijk verwenmoment
voor Moederdag!

39,90
Er tussenuit met z’n twee
Een comfortabele overnachting
in binnen- of buitenland voor
2 personen.

79,90

:
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Even een dagje helemaal tot rust komen bij één van de mooiste
wellnessresorts van Nederland? Met de gratis wellnessvoucher kun je
terecht bij 8 wellnessresorts door heel Nederland. Geniet ervan!

DinerCadeau
Landelijk bij meer dan 2.800
restaurants te besteden.

Vanaf 5,-

Hoe kun je genieten van een gratis Dagje Wellness?
Bezoek voor zondag 12 mei 2019 jouw Primera winkel of Primera.nl.
Besteed voor minimaal 25,-*.
• Je ontvangt de gratis wellnessvoucher t.w.v. ruim 30,-.
• Reserveer jouw Dagje Wellness gratis (zonder bijkomende reserverings- en
boekingskosten) via dagjewellness.nl.

We pakken alle
moederdagcadeaus
feestelijk en
gratis in.

•
•

VVV Cadeaukaart
Te besteden bij duizenden
winkels, webshops,
pretparken en sauna’s.

Reserveren kan tot en met 10 november 2019.

Vanaf 10,-

Deelnemende wellnessresorts:

Hallmark Verwenkaart
Het cadeau dat altijd
goed uitpakt.

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes. Max. 1 voucher per klant. OP=OP.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Vanaf 5,= ook op primera.nl

Even naar Primera.

Of het nou haar eerste
Moederdag is...
...of haar 52e

We pakken alle moederdag

BloemenCadeau
Het fleurigste cadeau voor
Moederdag!

Vanaf 5,-

Dagje uit Cadeaukaart
De ideale manier om je moeder te
verrassen met een dagje uit.

Vanaf 5,-

Nationale Kunst & Cultuur
cadeaukaart
Voor musea, workshops of
andere culturele uitjes.

Vanaf 5,-

Gratis wellnessvoucher

cadeaus feestelijk voor je in.

BeautyCadeau

Booking.com Cadeaukaart

JewelCard

Te besteden aan alles op het gebied
van beauty, parfum en wellness.

Voor de reislustige moeders!

Te verzilveren voor een mooi
sieraad of horloge naar keuze.

Vanaf 5,-

Vanaf 5,-

Vanaf 5,-

bij besteding vanaf 25,-*

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

100% NL jubileumeditie 5,99 - Zin 6,50 - delicious 7,50 - Knippie 9,25
Knipmode 8,25 - LINDA. 6,45 - Seasons 6,99 - &C 6,50
Quest psychologie 6,99 - Vrouw Glossy 5,99 - &C special Oh Baby! 5,99

Gratis wellnessvoucher

mama
bij besteding vanaf 25,-*

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

Als je eens
lekker wilt
uitpakken...

...of iemand
helemaal
wilt inpakken

mei 2019 • € 6,49

KORTING

mei 2019

25%

Vega grillen • Bier kiezen bĳ je BBQ • Snelle pastasalades

FOODIES

Vega grillen

+

Gegrilde bosui met romesco

Biertje
erbij?

Foodies + DinerCadeau

De beste smaakcombinaties

www.foodiesmagazine.nl

Smokey
bavette
met whiskeyglaze
En ook nog

Belegd platbrood • Snelle pastasalades • Frisse cocktails

De lekkerste
combinatie

€ 6,49

Bij aankoop van DinerCadeau
ontvang je 25% korting
op Foodies!
Foodies 6,49
Dinercadeau Vanaf

5,Samen vanaf 9,87

Gratis wellnessvoucher

We maken van
ieder cadeau
een echt
uitpakfeestje
Gratis luxe cadeautasje. OP=OP!

bij besteding vanaf 25,-*

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

Verras je moeder met een Bladcadeau
Façade
Esther Verhoef
Haar nieuwste en meest
beklemmende thriller ooit.
Je doet geen oog meer dicht.

NIEUW

19,

99

De Mister
E L James
Het nieuwe boek van de
auteur van Vijftig tinten grijs.

16,99

Verhalen om bij weg te dromen
+GRATIS
VERSIERSET

Bladcadeau
Keuze uit de mooiste 90 tijdschriften zoals LINDA., vtwonen,
Psychologie Magazine, Libelle en JAN. Het abonnement stopt
automatisch. Nu met gratis versierset om je Bladcadeau nog
leuker te maken. OP=OP!

Vanaf 7,50

Gratis wellnessvoucher

De ongetrouwde hertog

De vergeten Deverill

Ik wil met je mee

Julia Quinn
Het eerste deel van de
Familie Bridgerton-serie.

Santa Montefiore
Een prachtig
familieverhaal.

Jill Mansell
Een hartverwarmende
feelgoodroman.

9,99

20,99

20,99

bij besteding vanaf 25,-*

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

Het wordt een

(ont)spannende
Moederdag

De nieuwste
Primera
thrillerreeks
Deel 1 - We moeten je iets vertellen

De el 2 vers chij nt
27 me i 2019

Marion Pauw
Het eerste deel van de unieke
thrillerreeks is nu verkrijgbaar!

Holleeders onderwereld
Wim van de Pol
Een unieke inkijk in
Holleeders onderwereld,
met exclusief voorwoord van
de advocaat van Holleeder.

7,99

NIEUW

Aangrijpende boeken
over de oorlog

22,99

Per stuk 5,99
3 stuks naar keuze
17,97 12,50

Echo

Gouden kooi

Thomas Olde Heuvelt
Een huiveringwekkende
thriller.

Camilla Läckberg
Ze lijken een droompaar,
maar schijn bedriegt.

21,99

22,99

3 BOEKEN

12,

50

Even naar Primera.

Liefde is...

je moeder een
mooie prijs gunnen

19,95

14,

95

Cadeauset Leaf
Haal de lentesfeer in huis
met deze geurstokjes en
geurkaars.

Kijk voor de verkrijgbaarheid op primera.nl/riverdale

1
Handlotion Days
300 ml.

mama
1

Schort Taste
Donkergrijs.

5,50 2,95

CADEAU
ENVELOP

2

7,50 4,95
2

+GRATIS

Kraslot Liefde is...

Kraslot Liefde is...

Twee ovenwanten en
twee pannenlappen.

Totale prijzenpot
ruim 778.000 euro.

Totale prijzenpot
ruim 923.000 euro.

9,95 6,95

2,-

5,-

Keukentextiel set

Gratis wellnessvoucher

bij besteding vanaf 25,-*

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

KRASLOTEN.NL

SPEEL BEWUST 18+
© 2019 Minikim Holland B.V.

Even naar Primera.

Verwen je moeder met dit heerlijke Dove pakket
en ontwerp zelf de cadeauverpakking!
primera.nl/dovepakket

25,95 21,95

je spaarpas
Alle voordelen van de Primera spaarpas

Een leuk
cadeautje op
je verjaardag

Spaar voor
een gratis
1/5 Staatslot *

Persoonlijke
aanbiedingen
en verrassingen

Elk 8e
puzzelboekje
gratis

Elke 8e Hallmark
wenskaart
gratis

Alle
kortingen
uit de folder

Persoonlijke
moederdagcadeaus
met naam en foto

* Of een waardebon t.w.v. 3,-

Ontwerp
zelf jouw
cover!

Altijd je spaarpas bij de hand?
Download de Primera app.

Theeglas met naam

Receptenboek met naam en foto

Royal Leerdam, 320ml.

Mama kan hier al haar recepten in kwijt.

primera.nl/theeglas

primera.nl/receptenboek

Per stuk 9,95 7,95

Hardcover A4 17,95 14,95

Bestel op primera.nl/moederdag. Voordelig bezorgd bij jouw Primera winkel.
Op tijd voor Moederdag? Bestel uiterlijk 10 mei 2019 vóór 20.00 uur.

Kijk voor alle voordelen en voorwaarden op primera.nl/spaarpas

Gratis wellnessvoucher

bij besteding vanaf 25,-*

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

Drie tips voor de

fijnste start van je weekend
De Telegraaf
Zaterdageditie 3,49 2,49

Libelle Zomerweek
Trek je kleurrijkste kleding uit de kast, kom gezellig shoppen
en meezingen met de beste artiesten van ons land.
23 t/m 28 mei 2019
Almeerderstrand, Almere
*

KORTING

19,95

16,

1,-

95

*

De actieprijs is geldig van 1 t/m 22 mei 2019.
Vanaf 23 mei 2019 is de ticketprijs 19,95. Prijzen zijn exclusief 1,50 servicekosten per ticket.
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21-01-19

Voor jou!
Cadeautjes van melk, witte en pure chocolade.
Reep 70 gram 2,05
Doosje 100 gram 3,99

Win!

Alleen met je Primera spaarpas

Vernieuwd! Extra dik, extra veel puzzels
en extra veel prijzen.

Spaar altijd voor het 8e puzzelboekje gratis.

4,50

Gratis wellnessvoucher

bij besteding vanaf 25,-*

13:06

Kijk voor alle voorwaarden op primera.nl/spaarpas.

* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes.
Actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

Even naar Primera.

Wat een
verrassing!

+GRATIS
CADEAUTASJE

Keuze uit meer
dan 100 cadeaukaarten!

De Primera Keuze Cadeaukaart kan jouw moeder verzilveren voor een cadeaukaart
naar keuze, zoals Douglas, Bijenkorf en Hunkemöller. Te besteden bij meer dan
500 Primera winkels en op Primera.nl. Onbeperkt geldig.
primera.nl/keuzecadeaukaart

Gratis Dagje Wellness bij besteding vanaf 25,-*
* Niet geldig op boeken, tabak en online digitale codes. Alle actievoorwaarden op primera.nl/dagjewellness

= ook op primera.nl
< 18 jaar verkopen wij geen tabak

Met meer dan 500 winkels is
er altijd één bij jou in de buurt.
primera.nl/winkels

Altijd je spaarpas bij de hand?
Download de Primera app.

SPEEL BEWUST 18+
< 18 jaar verkopen wij geen kansspelen
Folderaanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 29 april t/m 12 mei 2019
of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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