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Voor uw brainstormsessie, bedrijfsfeest, vergadering, 

productdemonstratie, zakelijke familiedag of ander 

evenement in Afrikaanse sferen moet u bij Event 

Center Beekse Bergen zijn. De locatie is namelijk 

uitermate geschikt voor iedereen die een bedrijfsuitje, 

personeelsfeest of congres wil combineren met een 

flinke dosis avontuur.

Het outdoorterrein van Event Center Beekse Bergen bestaat uit 

grote zandvlaktes, uitgestrekte grasvelden, een bosrijke omgeving 

en bijna zeventig hectare water. Op het outdoorterrein zijn  twee 

accommodaties aanwezig: The Cabin en The Lodge. Event Center 

Beekse Bergen zelf telt vijf gethematiseerde zalen, geschikt voor 20 

tot 1.500 gasten. Mogelijkheden te over dus!

Met landrovers over uitgestrekte zandvlaktes rijden? Hierbij ligt 

de nadruk op stuurvaardigheid, bijvoorbeeld bij het nemen van 

hellingen, het maken van een afdaling en soms zelfs een stukje door 

het water. Of kiest u liever voor een workshop Afrikaanse percussie 

of dans? Creatief bezig zijn met bijvoorbeeld mozaïek of graffiti kan 
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ook. En wat dacht u van een partijtje schermen, het spectaculaire 

vuurspuwen of schapendrijven? Heel bijzonder! De mogelijkheden 

zijn bijna niet te tellen. Voor ieder evenement (zowel indoor als 

outdoor) is Event Center Beekse Bergen de perfecte uitvalsbasis! Het 

gehele terrein bestaat uit 120 hectare met afwisselend asfalt, water, 

zand en bos.

Met Safaripark Beekse Bergen als directe buur is het niet 

verwonderlijk dat u de Afrikaanse sfeer en spanning ook in het Event 

Center kunt beleven. Het maakt niet uit voor welke ruimte(s) u kiest, 

van de Adventure Hall tot de Colonial Club: de vijf gethematiseerde 

zalen brengen u in de sfeer van  ontdekkingsreizen die gepaard 

gaan met onvervalst avontuur. De zalen en lounges zijn gemakkelijk 

te combineren en daardoor flexibel te gebruiken voor diverse 

doeleinden. Een diner met tachtig gasten? Geen probleem. Een 

uitbundig feest voor 1.500 personen? Kom maar op!.
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Indoor en outdoor
De combinatie van de grote zandvlaktes, de bosrijke omgeving, 

het vele water en de enorme grasvlaktes biedt grenzeloos veel 

mogelijkheden voor een avontuurlijk programma. Outdoor 

arrangementen kennen een tijdsduur van één uur tot een hele dag. 

En met de overnachtingsmogelijkheden in onder meer Vakantiepark 

Beekse Bergen zijn ook meerdaagse activiteiten zo geregeld. 

Activiteiten genoeg! 

Wat te denken van quad rijden of een workshop met diverse 

schietvormen zoals bijv. luchtbuks schieten? Het is helemaal 

duidelijk: met teambuildingactiviteiten of een avontuurlijk 

bedrijfsfeest bij Event Center Beekse Bergen verlegt u zeker uw 

grenzen!

Safaripark Beekse Bergen
Met de Lions Club naar de leeuwen? Met collega’s uw nek uitsteken 

tijdens een drumsessie tussen de giraffen? Of gezellig met de hele 

ondernemersvereniging een relaxte safaricruise maken? Safaripark 

Beekse Bergen, nabij Tilburg, maakt elk zakelijk uitje tot een 

beestachtig leuke belevenis. 

Niet voor niets werd Safaripark Beekse Bergen in 2013 en 2014 

door Zoover uitgeroepen tot beste dierentuin van Nederland. Afrika, 

gevaarlijk dichtbij!

Beleef het echte Afrika! En dat zonder het vliegtuig te pakken. U kunt 

met uw groep op vier manieren op safari: met de safaribus, per auto, 

per boot en lopend over de spannende wandelroute. Wie kiest voor 

een tocht onder begeleiding van een Ranger leert onderweg van 

alles over de dieren die in het Safaripark leven. Een kijkje achter de 

schermen is eveneens mogelijk. 

Safaripark Beekse Bergen is het grootste wildlife park van de 

Benelux. Hier beleeft iedereen een spannend dagje Afrika tussen ‘The 

Big Five’. U kunt overdag de ruim 1.400 dieren bekijken, maar tijdens 

een exclusieve avondsafari zijn de dieren nog actiever. Dat maakt uw 

Afrika-ervaring nog spannender!
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Speelland Beekse Bergen
Speelland Beekse Bergen biedt diverse speeltuinen en 

kinderattracties, brede zandstranden en veilig zwemwater. Speelland 

Beekse Bergen is daarmee de ideale locatie voor uitjes waarbij uw 

personeelsleden en/of relaties het hele gezin meenemen. 

Dus: waaghalzen en branieschoppers in uw gezelschap? Mooi, 

daar weten wij wel raad mee! U richt zich met uw gezelschap op 

bedrijfsspecifieke zaken terwijl de kinderen zich vermaken op 

Speelland Beekse Bergen met spectaculaire speelpret en spetterend 

waterplezier. In Speelland kunnen zij de hele dag lekker schommelen, 

crossen, klauteren, springen, midgetgolfen, zwemmen, klimmen en 

nog veel meer. En daarna? Dan geniet u samen bijvoorbeeld van een 

feestelijke barbecue.

Wie van onder meer racen, glijden, duiken, klimmen en zweven 

houdt, is bij Speelland Beekse Bergen helemaal op zijn plek. Het park 

telt 101 speeltoestellen en diverse brede zandstranden. Stilzitten 

is haast niet mogelijk, want om elke hoek wacht weer een nieuwe 

uitdaging. Er zijn zoveel leuke speeltoestellen en activiteiten dat 

iedereen ze allemaal wil uitproberen. Racen op een heus circuit 

bijvoorbeeld, met een vlot naar het Avontureneiland, je rijbewijs 

halen in Verkeersland of met z’n allen een reusachtig zandkasteel 

bouwen. 

Volop waterpret
De grote waterplas bij Speelland Beekse Bergen is een absolute 

garantie voor zwem- en waterpret. De Aquashuttle is een 

spectaculaire attractie waarbij je met een plankje van een helling 

wordt geschoten en enkele tellen later in volle snelheid over het 

water scheert. Vet cool! In de snelle Waverider en de Splash vliegen 

de spetters je om de oren. Ook leuk: combineer een dag(deel) 

Speelland met een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen. Er zijn 

diverse arrangementen beschikbaar.
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Vakantiepark Beekse Bergen
Vakantiepark Beekse Bergen is een ideale rust- en 

ontspanningsplaats. Met fijne vakantiehuizen (bijvoorbeeld 

jungalows en groepsverblijven in safarithema), tal van parkfaciliteiten 

waaronder een zwembad en speelvoorzieningen, maar ook 

restaurants en vergaderzalen sluit Vakantiepark Beekse Bergen 

naadloos aan op al uw zakelijke wensen. Dit alles al dan niet in 

combinatie met activiteiten op het naastgelegen Safaripark Beekse 

Bergen, Speelland Beekse Bergen en/of Event Center Beekse Bergen. 

De mogelijkheden voor een geslaagde joint promotion, een 

loyaliteitsprogramma, aantrekkelijke personeelskortingen en 

bedrijfsuitjes, relatiedagen, vergaderingen en teambuildingdagen 

met of zonder overnachting zijn eindeloos. ‘Business meets Africa’ in 

Vakantiepark Beekse Bergen! 

Vakantiepark Beekse Bergen (natuurlijk voorzien van Wifi) telt 750 

kampeerplaatsen, zo’n 175 verschillende Jungalows en diverse 

chalets. De bungalows variëren in grootte en thematisering. Zo 

zijn er speciale bungalows voor gezinnen met kinderen en biedt de 

grootste bungalow zelfs ruimte aan maximaal 16 personen.  

Alle Jungalows liggen in een groene en waterrijke omgeving. Door 

de oase van rust, kunnen u en uw gasten hier uitstekend bijkomen 

van een enerverende dag. Perfect voor meerdaagse evenementen! 

Informeer naar de mogelijkheden!
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Unieke combinatie 
Het unieke van Event Center Beekse Bergen is dat deze locatie 

uitstekend te combineren is met een bezoek aan Safaripark Beekse 

Bergen, Speelland Beekse Bergen en/of Vakantiepark Beekse Bergen. 

Zeker ook voor de zakelijke markt biedt deze unieke combinatie tal 

van mogelijkheden. 

Op deze manier maakt u uw zakelijke evenement helemaal compleet. 

Beleef met Event Center Beekse Bergen als uitvalsbasis een 

spannend dagje Afrika tussen brullende leeuwen, stoere gorilla’s 

en overstekende zebra’s. Kinderen vermaken zich uitstekend in 

de diverse speeltuinen en op de zandstranden van Speelland. 

Vakantiepark Beekse Bergen biedt overnachtingsmogelijkheden in 

uiteenlopende accommodaties. 

Van productpresentatie of congres tot de lancering van een nieuw 

bedrijfsonderdeel. En van personeelsuitstapje of bedrijfsevenement 

met overnachtingsmogelijkheden tot een compleet festival: bij de 

Beekse Bergen is werkelijk alles mogelijk. Laat u verrassen en ontdek 

de veelzijdigheid van de Beekse Bergen!



Ondertussen, 
binnen in de 
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Zalen in het Safaripark 
Het reserveren van een zakelijke ruimte in het Safaripark 

heeft als voordeel dat u zich middenin Afrika bevindt. 

Na een vergadering, workshop of andere bijeenkomst 

zijn de leden van uw gezelschap dus zo op weg voor 

een safaritocht per bus, auto, boot of te voet. Afrika, 

gevaarlijk dichtbij!  

       De Driehoek
De Driehoek is gesitueerd naast het bezoekersgedeelte van het 

Safarirestaurant en geschikt voor alle soorten bijeenkomsten 

ontvangst, lunch, barbecue, buffet of vergadering. 

De ruimte is voorzien van een gezellige barretje en biedt plaats 

aan 60 tot 70 gasten. Vanuit De Driehoek heeft u uitzicht op het 

leeuwenverblijf, de chimpansees en de rode vari’s. De Afrikaanse 

sfeer is ook binnen duidelijk voelbaar door de inrichting met veel 

donker hout en mooie schilderingen van dieren op een savanne. 

 

m² Ontvangst/ lunch BBQ Zaalhuur per dagdeel

85 70 60 Op aanvraag
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       De Kleine Kraal 
Deze ruimte is ideaal voor een vergadering, presentatie of andere 

(besloten/kleinere) bijeenkomst. De Kleine Kraal biedt veel privacy en 

kenmerkt zich door het fraaie Afrikaanse puntdak. 

  

m² Ontvangst/ lunch BBQ Zaalhuur per dagdeel

66 50 40 Op aanvraag

       Combinatie van deze twee zalen
Na het weghalen van een schuifwand kunnen De Kleine Kraal en De 

Driehoek samengevoegd worden hetgeen nog meer capaciteit en 

diverse mogelijkheden biedt voor o.a. een feestavond.

m2 BBQ
Feest

Zaalhuur per dagdeel
sta zit

151 100 100 30 Op aanvraag

2

3
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       De Klaskamer
Met De Klaskamer, die midden in het Safaripark is gelegen, 

heeft u een unieke (vergader)locatie in handen. In dit Afrikaans 

gethematiseerde schoollokaal verzorgen Rangers regelmatig lessen 

die speciaal zijn ontwikkeld voor schoolklassen in het basis- en 

voortgezet onderwijs. Maar ook voor zakelijke bijeenkomsten is dit 

een zeer inspirerende en bijzondere locatie waarbij alles mogelijk 

is. Van lunch tot barbecue en van productpresentatie tot ontvangst: u 

bent terug in de schoolbanken maar dan op z’n Afrikaans!

m² Ontvangst/lunch Vergadering Zaalhuur per dagdeel

90 75 75 Op aanvraag

4

4



Zaalinformatie9

Zalen in de Afrika Club op het Vakantiepark

Ook op Vakantiepark Beekse Bergen zijn er diverse 

zakelijke ruimtes beschikbaar. De mogelijkheid tot 

overnachten in één van de nabijgelegen accommodaties 

vormt hier een absolute meerwaarde. Deze locatie is 

geheel gelijkvloers en daarmee zeer geschikt voor 

bijvoorbeeld mindervaliden en zorginstellingen. Het 

uitzicht vanuit deze locatie over het grote meer is 

bovendien onovertroffen. 

Waterbok 1
Deze sfeervolle zaal met open haard en bar is uitermate geschikt 

voor uiteenlopende zakelijke bijeenkomsten. Vergaderen of 

brainstormen aan de oever van het Victoriameer, wie wil dat nou 

niet? Op het terras valt er onder het genot van een hapje en een 

drankje nog meer te genieten.

m² Diner (incl. buffet) Receptie Zaalhuur per dagdeel 

104 75 75 Op aanvraag

Waterbok 2
Deze ruimte beschikt over een podium. Zeer geschikt dus voor 

bijvoorbeeld een presentatie. De bar wordt gedeeld met  

Waterbok 1 en de ruimtes zijn ook schakelbaar of te combineren. 

Zo kunt u bijvoorbeeld vergaderen in Waterbok 1 om vervolgens 

een lunch of ontvangst te houden in Waterbok 2. Ook hier zorgt het 

Victoriameer weer voor een adembenemend uitzicht. 

m² Diner (incl. buffet) Receptie Zaalhuur per dagdeel

104 50 50 Op aanvraag

Restaurant
Ook het restaurant is (op basis van beschikbaarheid) af te huren voor 

zakelijke bijeenkomsten. Geniet hier van een heerlijke lunch of maak 

gebruik van het dinerbuffet.  Ook in de serre is er volop gelegenheid 

tot genieten.

m² Diner (incl. buffet) Receptie Zaalhuur per dagdeel

273 140 140 Op aanvraag



Op pad 
met de hele
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Arrangementen

voor 

Groepen

Beekse Bergen bewijst met haar diverse aanbod dat een 

groepsuitje leuk, spannend en avontuurlijk tegelijk kan 

zijn. Is bijvoorbeeld een barbecue bij de leeuwen iets 

voor u? Lees dan snel verder en maak kennis met onze 

even populaire als aantrekkelijke arrangementen. Kant-

en-klaar en ook zeer betaalbaar. Alle arrangementen 

zijn te boeken vanaf minimaal 20 personen.

Entreeprijzen (alle prijzen zijn p.p.)

Safaripark excl. btw incl. btw

Groepstarief Safaripark,  
standaard

€ 16,98 € 18,00 

Groepstarief Safaripark, 
zorginstellingen

€ 12,26 € 13,00

Groepstarief Safaripark,  
scholen

€ 10,38 € 11,00

Speelland excl. btw incl. btw
Groepstarief Speelland,  
standaard

€ 6,60  € 7,00 

Groepstarief Speelland,  
scholen en zorginstellingen

€ 5,66 € 6,00 

Combi entree excl. btw incl. btw
Supplement entree Speelland, 
scholen en zorginstellingen

€  1,89 € 2,00

Supplement entree Speelland, 
voor groepen

€  2,83 € 3,00

Winter tarieven 
(02-11-2015 t/m 18-03-2016)

excl. btw incl. btw

Groepstarief Safaripark,  
standaard

€ 11,79 € 12,50

Groepstarief Safaripark, 
zorginstellingen 

€ 9,43 € 10,00

Groepstarief Safaripark, 
scholen

€ 8,02 € 8,50 
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Olifant excl. btw incl. btw
standaard € 20,75 € 22,00

zorginstelling € 16,98 € 18,00 

Bij arrangement Olifant begint u de dag met koffie/thee en 
een zebra gebakje, tevens krijgt u de gehele dag entree tot het 
Safaripark.  
Dit arrangement is uit te breiden met diverse barbecues.

Olifant XL excl. btw incl. btw
volwassene € 37,74 € 40,00 

kind (3 t/m 11 jaar) € 29,25 € 31,00

(entree Safaripark, koffie/thee met Zebraatje en barbecuebuffet 
Basic)

Olifant African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 41,51 € 44,00 

kind (3 t/m 11 jaar) € 31,60 € 33,50  

(entree Safaripark, koffie/thee met Zebraatje en African barbecue)

Olifant Real African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 44,34 € 47,00 

kind (3 t/m 11 jaar) € 32,55 € 34,50

(entree Safaripark, koffie/thee met Zebraatje en Real African 
barbecue)

Standaard arrangementen Beekse Bergen 
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Giraffe excl. btw incl. btw
standaard € 30,19 € 32,00 

zorginstelling € 26,42 € 28,00 

Bij arrangement Giraffe begint u de dag met koffie/
thee en een zebragebakje om tussen de middag te 
genieten van een lunch aan tafel. Tevens heeft u de 
gehele dag vrij entree tot het Safaripark. 
Dit arrangement is uit te breiden met diverse barbecues. 

Arrangement Giraffe XL excl.btw incl.btw
volwassene € 47,17 € 50,00 

kind (3 t/m 11 jaar) € 38,68 € 41,00 

(entree Safaripark, koffie/thee met Zebraatje, lunch en 
barbecuebuffet Basic)

Giraffe African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 50,94 € 54,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 41,04 € 43,50 

(entree Safaripark, koffie/thee met Zebraatje, lunch en 
African barbecue)

Giraffe Real African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 53,77 € 53,77 € 57,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 41,98 € 44,50 

(entree Safaripark, koffie/thee met Zebraatje, lunch en 
Real African barbecue)

Gorilla excl. btw incl. btw
€ 21,70 € 23,00

Bij arrangement Gorilla krijgt u de gehele dag entree tot het 
Safaripark en ontvangt u een heerlijk lunchpakket. 
Ook dit arrangement is uit te breiden met diverse barbecues.

Gorilla XL excl. btw incl. btw
volwassene € 38,68 € 41,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 30,19 € 32,00

(entree Safaripark, lunchpakket en barbecuebuffet Basic)

Gorilla African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 42,45 € 45,00 

kind (3 t/m 11 jaar) € 32,55 € 34,50 

(entree Safaripark, lunchpakket en African barbecue)

Gorilla Real African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 45,28 € 48,00 

kind (3 t/m 11 jaar) € 33,49 € 35,50 

(entree Safaripark, lunchpakket en Real African barbecue)

Toeslag bij arrangement Gorilla 

luxe lunchpakket i.p.v. standaard 
lunchpakket p.p.

€ 2,59 
excl. btw  

€ 2,75
incl. btw. 

Leeuw excl. btw incl. btw
€18,87 € 20,00

Bij arrangement Leeuw krijgt u de gehele dag entree 
tot het Safaripark. Ook krijgt u consumptiebonnen 
mee voor friet met frietsaus, een snack en een flesje 
frisdrank (petfles). 
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Alle Okavango arrangementen gelden voor maximaal  
28 personen.

Okavango excl. btw incl. btw.
€30,66  € 32,50 

Bij arrangement Okavango krijgt u de gehele dag entree tot het 
Safaripark. Ook bevat het arrangement de exclusieve huur van onze 
Okavango-boot voor 1 uur en kunt u op de boot genieten van een 
heerlijk lunchpakket. De bootsafari wordt begeleid door een Ranger 
die u alles vertelt over de dieren die tijdens deze bootsafari te zien 
zijn. 
Dit arrangement is uit te breiden met diverse barbecues.

Okavango XL excl. btw incl. btw
volwassene € 47,64 € 50,50

kind (3 t/m 11 jaar) € 39,15 € 41,50

(entree Safaripark, lunchpakket, exclusieve huur boot Okavango 
voor 1 uur en barbecuebuffet Basic)

Okavango African XL excl. btw incl.btw
volwassene € 51,42 € 54,50

kind (3 t/m 11 jaar) € 41,51 € 44,00 

(entree Safaripark, lunchpakket, exclusieve huur boot Okavango 
voor 1 uur en African barbecue)

Okavango Real African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 54,25 € 57,50

kind (3 t/m 11 jaar) € 42,45 € 45,00

(entree Safaripark, lunchpakket, exclusieve huur boot Okavango 
voor 1 uur en Real African barbecue.



Groeps Arrangementen5

Alle Avondsafari arrangementen gelden voor minimaal  
25 personen.

Avondsafari excl. btw incl. btw
volwassene € 40,57 € 43,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 32,08 € 34,00

Tijdens de Avondsafari vertrekt u onder begeleiding van een 
Ranger met onze Safariboot naar de achterkant van het park. 
Tijdens de bootsafari zal de Ranger alles vertellen over de dieren 
die u onderweg tegenkomt. Na de bootsafari maakt u onder 
begeleiding van de Ranger een wandeling richting de voorkant 
van het park. Daar wordt de avond afgesloten met een heerlijke 
barbecue basic in het Safarirestaurant. 
Indien gewenst is de barbecue uit te breiden naar een African XL of een Real 
African XL barbecue. 

Avondsafari African XL excl. btw incl. btw
volwassene €44,34 € 47,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 34,43 € 36,50

(entree Safaripark 's avonds, Safariboot, wandelsafari en African 
barbecue)

Avondsafari Real African XL excl. btw incl. btw
volwassene € 47,17 € 50,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 35,38 € 37,50

(entree Safaripark 's avonds, Safariboot, wandelsafari en Real 
African barbecue)

Bouwstenen bij arrangement 
Avondsafari (op de safariboot):

excl. btw incl.btw

Broodmandje (stokbrood met 
kruidenboter, tapenade en aïoli)

€ 2,12 € 2,25

Bouwsteen petfles frisdrank 0,5 liter € 2,59 € 2,75
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Arrangementen

Braaivleis excl. btw incl. btw
volwassene € 33,02 € 35,00

kind € 24,53 € 26,00

Bij het arrangement Braaivleis krijgt u de gehele dag entree tot 
het Safaripark inclusief een speciale rondleiding van een Ranger. U 
kunt kiezen uit een rondrit in onze Safaribus of een wandelsafari. 
Afsluiter van het arrangement Braaivleis is een heerlijke barbecue 
basic in het Safarirestaurant.  
Indien gewenst is de barbecue uit te breiden naar een African XL of een Real 
African XL barbecue.

African Braaivleis excl. btw incl. btw
volwassene € 36,79 € 39,00

kind € 27,36 € 29,00 

(entree, rondleiding met Safaribus of rondleiding langs 
wandelsafari, African barbecue)

Real African Braaivleis excl. btw incl. btw
volwassene €41,51 € 44,00 

kind € 29,25 € 31,00

(entree, rondleiding met Safaribus of rondleiding langs 
wandelsafari, Real African barbecue)
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Arrangementen

Kanosafari excl. btw incl.btw
€37,26 € 39,50

Tijdens de kanosafari krijgt u de gehele dag entree tot het 
Safaripark en kunt u onder begeleiding van een Ranger gebruik 
maken van Canadese kano’s die zijn omgebouwd tot een soort van 
catamarans die per ‘catamaran’ plaats bieden aan zes personen. 
Dit arrangement is uit te breiden met diverse barbecues. 

Kanosafari XL excl. btw incl.btw
volwassene € 54,72 € 58,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 46,23 € 49,00

(entree Safaripark, gebruik kano's, begeleiding Ranger en 
barbecuebuffet Basic)

Kanosafari African XL excl. btw incl.btw
volwassene € 58,49 € 62,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 48,58 € 51,50

(entree Safaripark, gebruik kano's, begeleiding Ranger en African 
barbecue)

Kanosafari Real African XL excl. btw. incl. btw
volwassene € 61,32 € 65,00

kind (3 t/m 11 jaar) € 49,53 € 52,50

(entree Safaripark, gebruik kano's, begeleiding Ranger en Real 
African barbecue)

In het grootste wildpark van Europa maakt u een 

kanotocht, waarbij u vlakbij het wild komt. U vaart in 

meerpersoons ‘catamarans’, die niet kunnen omslaan. 

Tijdens de tocht vertelt een Ranger wetenswaardigheden 

over de dieren die op, in en aan het water leven. U 

komt tijdens de Kano Safari oog in oog te staan met 

neushoorns, koedoes, ringstaartmaki’s en yaks. Een 

unieke ervaring én toch toegankelijk voor iedereen. 

Veilig en droog kanoën tussen de buffels, neushoorns 

en ringstaartmaki’s.
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Bouwstenen en Safarigeld

Bouwstenen die bijgekocht 
kunnen worden: excl. btw incl.btw
Bouwsteen friet 
met frietsaus en 
Sisi

p.p.
alleen geldig voor 
scholen

€ 3,77 € 4,00

Bouwsteen bon 
snack

p.stuk € 1,89 € 2,00

Bouwsteen 
bon frisdrank 
(petfles)

p.stuk € 2,59 € 2,75

Bouwsteen friet 
met frietsaus

p.stuk € 2,36 € 2,50

Bouwsteen 
raketijsje

p.stuk € 0,94 € 1,00 

Het is ook mogelijk om te betalen met Safarigeld. Dit speciale 
betaalmiddel is verkrijgbaar per coupon van € 2,50 (incl. btw). Het 
Safarigeld is overal in te leveren, zowel bij de horecapunten als in de 
souvenirshops. Er wordt geen geld op terug gegeven.

Groepsarrangementen Speelland Beekse Bergen

Summertime excl. btw incl. btw
(entree Speelland, bonnen voor 
friet met frietsaus + snack + 
frisdrank(petfles))

 € 10,38 € 11,00

Bij dit arrangement krijgt u de gehele dag entree tot Speelland. 
Ook krijgt u consumptiebonnen mee voor friet met frietsaus, een 
snack en een flesje frisdrank (petfles). 

Beachbraai excl. btw incl. btw
per volw. € 24,53 € 26,00 

p. kind  € 16,98 € 18,00

Bij dit arrangement krijgt u de gehele dag entree tot Speelland. 
Afsluitend wordt in ons restaurant ontvangen met een heerlijke 
cocktail en barbecue basic.
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Rangercamp
Het Rangercamp is de ideale plek om een dagje Afrika te verlengen 

met een spannende overnachting in het Safaripark tussen de wilde 

dieren. U kunt het Rangercamp exclusief boeken voor uw eigen 

groep.

‘s Nachts zijn in het rangercamp de geluiden van diverse dieren 

goed te horen. Dat maakt het extra bijzonder en spannend. Als het 

weer een beetje licht wordt, kunt u zelfs de dag beginnen met een 

ochtendsafari.

Wandelsafari in de ochtend
‘s Ochtends, nog voordat het park opengaat, staat er nog een 

bijzondere wandelsafari op het programma. Terug in het kamp volgt 

uiteraard een lekker ontbijt.

excl. btw incl. btw
volwassene € 146,23 € 155,00

met abonnement € 113,21 € 120,00

kind € 136,79 € 145,00

met abonnement € 103,77 € 110,00

Inclusief:
 E entree voor 2 dagen.

 E overnachting in ruime 2-persoonstent met comfortabele bedden.

 E gamedrive.

 E ochtend- en nachtwandeling.

 E alle maaltijden (ontbijt/lunch/braaimaaltijd).

 E begeleiding door Rangers.

 E drankconsumpties.

 E alle programmaonderdelen.

Exclusief (maar indien nodig te reserveren)
 E bedlinnen € 3,30 p.p. excl. btw/ € 3,50 p.p. incl. btw.

 E handdoeken € 4,25 p.p. excl. btw/ € 4,50 p.p. incl. btw.

Praktische informatie
De minimale leeftijd voor een verblijf in het Rangercamp is 18 

jaar. Ben je jonger? Dan moet er een volwassene mee. Je kunt het 

Rangercamp met een groep boeken van minimaal 12 en maximaal  

20 personen.

Overige excl. btw incl. btw
Parkeren grote groepen vanaf 20 personen, uitrijmunt € 4,96 € 6,00

Plattegrond Safaripark  € 0,83  € 1,00

Safari souvenirboekje met plattegrond  € 2,48  € 3,00

Overige souvenirs op aanvraag
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Rondleidingen
Laat u volledig informeren door een deskundige Ranger die u de 

weg tussen de dieren wijst. De kosten voor de rondleidingen zijn boven de 

entreekosten van Safaripark Beekse bergen.

Wandelsafari 
Maak uw veters extra stevig vast voor een wandeling door 

Afrika. Langs een kilometerslange route komt u chimpansees, 

jachtluipaarden, zebra’s, giraffen, olifanten, gorilla’s en nog veel meer 

wild tegen. 

Te reserveren voor groepen; wandeling van 120 minuten onder 

begeleiding van een Ranger. 

Prijs excl. btw incl. btw
Per Ranger (maximaal 25 perssonen) € 84,91 90,00  

Bussafari 
Neem de bus voor een leerzame safari door Afrika. Tijdens de rit 

vertelt de Ranger leuke en spannende weetjes over de dieren die u 

onderweg tegenkomt. Wist u bijvoorbeeld dat een neushoorn heel 

slecht ziet? En dat er meer pinguïns rond de evenaar leven dan op de 

Zuidpool? De Ranger heeft ook allerlei spullen bij zich om te voelen 

en te ruiken, zoals vacht en… poep!

Te reserveren voor groepen; bussafari duurt 90 minuten 

aaneengesloten of 2x45 minuten met onderbreking achteraan in het 

park (voor een pauze/korte wandeling/roofvogelshow etc). 

Prijs excl. btw incl. btw
Per bus (maximaal 43 perssonen) € 70,75  € 75,00 

voor zorginstellingen/scholen € 61,32 € 65,00
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Boot Capaciteit Inhoud per vaart
excl. btw

per vaart
incl. btw

Okavango*
Min. 20 pers 
Max. 28 pers

Schipper
Rondvaartduur ca. 1 uur

€ 141,51 € 150,00

Stanley*
Min. 20 pers.
Max. 120 pers

Schipper
Rondvaartduur ca. 30 minuten

€ 165,09 € 175,00

Livingstone*
Min. 20 pers.
Max. 140 pers

Schipper
Rondvaartduur ca. 30 minuten

€ 165,09 € 175,00

*Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen datum en tijd. Afspraken n.o.t.k.

Roofvogelshows
Beleef de spectaculaire roofvogelshow van het Safaripark! Tijdens de 

show zien bezoekers de meest prachtige vogels in actie, zoals een 

buizerd of steppearend. De valkeniers tonen hoe de vogels jagen en 

welke technieken ze daarbij gebruiken. 

Duur: 30 minuten 

Bootsafari 
De meest ontspannen manier om op safari te gaan is met de boot. 

Scheep in op de Stanley, Livingstone of Okavango. Onderweg vertelt 

de Ranger alles over de dieren die op de oever te zien zijn, zoals 

neushoorns, tijgers en apen. Zouden ze kunnen zwemmen? Beleef 

Afrika vanaf het water! Beschikbaar van het voorjaar tot en met de 

herfst..
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Outdoor 

Activiteiten

Wilt u met uw bedrijf een unieke activiteit beleven 

waaraan iedereen deel kan nemen? Naast een leuke 

dag is het ook nog eens nuttig voor de persoonlijke 

ontwikkeling van uw personeel en de ontwikkeling van 

uw bedrijf.

        Big Five Fotozoektocht

U gaat in teams op een bijzondere safari om “the Big Five” te 

spotten. Een ideale mix van het Safaripark bezoeken en teambuilding!

Gewapend met een fotocamera trekt u het safaripark in om originele 

foto’s te maken van uw team in diverse wildernis situaties. Een 

voorbeeld: “een foto van de coolste persoon samen met het coolste 

dier”. Daarnaast heeft deze safari op verschillende punten in het park 

de volgende uitdagingen voor elk team: 

Kokosnoot vangen

Het team probeert zoveel mogelijk punten te scoren door kokosnoten 

te vangen in rieten manden nadat deze via een trampoline weg 

gekaatst worden.

Wild-Life hints

Om de beurt beeldt een teamlid een wild-life situatie of dier uit. De 

overige teamleden proberen zo snel mogelijk te raden wat het is.

Dieren geluidenquiz

Hoe goed kent u de dierenwereld? Een ludieke quiz waarbij u 

herkenbare maar ook een aantal bizarre dierengeluiden probeert te 

herkennen.

Animalmind

Het kraken van een geheime diercode… Welk team heeft de minste 

beurten nodig om de dierenhuid code te achterhalen?

Puzzel van de “Gewichtige Leeuw”

Acht kratten, van een verschillend gewicht, met daarop een stuk van 

de afbeelding van een leeuw dienen op volgorde van gewicht op 

elkaar geplaatst te worden. Goed wikken en wegen levert het juiste 

plaatje op!

Landrover Task

Een Jeep zonder motor wordt over een parcours geduwd, terwijl de 

bestuurder geblinddoekt is. Onderweg zijn er lastige hindernissen 

waarover het voertuig verplaatst gaat worden. 

Route: Volledige route door het Safaripark en het duurt 4 uur.

Prijs excl. btw incl. btw
Basisprijs t/m 20 personen € 750,00 € 795,00

Extra prijs p.p. € 20,75 € 22,00
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         Big Five Fotozoektocht, BREAK

U gaat in teams op een bijzondere safari om “the Big Five” te 

spotten. Een ideale mix van het Safaripark bezoeken en teambuilding!

Gewapend met een fotocamera trekt u het safaripark in om originele 

foto’s te maken van uw team in diverse wildernis situaties. Een 

voorbeeld: “een foto van de coolste persoon samen met het coolste 

dier”. Daarnaast heeft deze safari op verschillende punten in het park 

de volgende uitdagingen voor elk team: 

Dieren geluidenquiz

Hoe goed kent u de dierenwereld? Een ludieke quiz waarbij u 

herkenbare maar ook een aantal bizarre dierengeluiden probeert te 

herkennen.

Animalmind

Het kraken van een geheime diercode… Welk team heeft de minste 

beurten nodig om de dierenhuid code te achterhalen?

Puzzel van de “Gewichtige Leeuw”

Acht kratten, van een verschillend gewicht, met daarop een stuk van 

de afbeelding van een leeuw dienen op volgorde van gewicht op 

elkaar geplaatst te worden. Goed wikken en wegen levert het juiste 

plaatje op!

Route: Vanaf het Welkomstplein tot aan het Afrikadorp met 

eindpunt op het Welkomstplein. Het programma duurt 2 uur.

Prijs  excl. btw incl. btw
Basisprijs t/m 20 personen € 435,00 € 461,10

Extra prijs p.p. € 18,50 € 19,61
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        Expeditie Livingstone

Stap in de voetsporen van de beroemde ontdekkingsreiziger Dr. 

Livingstone. Per team zijn er diverse “proeven”. Bij de Expeditie 

Livingstone kunt u kiezen uit 1, 2 of 4 “proeven” van 45 minuten. 

Het programma wordt afgesloten met het finale spel: “The Bamboo 

Tower”.

U kunt kiezen uit onderstaande ‘proeven’:

African Skills

Het team gaat diverse Afrikaanse groepsopdrachten uitvoeren 

waarmee punten verdiend worden:  

Aquaduct, Liaan slinger, Bamboe mikado

Speerwerpen, Blaaspijp en Katapult schieten 

Gewapend met een speer, blaaspijp en katapult gaat het team op 

pad om zo veel mogelijk punten te scoren, door gericht te werpen en 

schieten op diverse doelen.

Bushtrail 

In de aangegeven tijd wordt een parcours door het bos zo snel 

mogelijk afgelegd. Het team komt uitdagende hindernissen tegen, 

zoals touwbruggen, klimnet, etc. Samenwerking, behendigheid en 

doorzettingsvermogen bepalen de uitslag.

Bamboeraften

Met bamboepalen, autobanden en touwtjes gaat het team een 

bamboeraft bouwen. Hierop wordt zo snel mogelijk een parcours over 

water afgelegd. 

Vuurspel

Ieder team gaat vuur maken en proberen zo snel mogelijk een 

touwtje door te branden. De materialen voor het vuur te maken (fire 

sticks, diverse soorten hout en tondel) worden verdiend door met 

een kompas de plekken te vinden waar verschillende puzzelvragen 

hangen.

Bootcamp

Ga met het hele team op pad met uw eigen “drill instructor” en 

doe op sportieve en ludieke wijze een workout. Sportiviteit, fysiek 

samenwerken en competitie in een “ontspannen” sfeer.

Prijs excl. btw incl. btw
Duur

Basisprijs  
t/m 20 personen 

Extra prijs p.p.
Basisprijs  

t/m 20 personen
Extra prijs p.p.

1 proef 1 uur € 350,00 € 15,00 € 371,00 € 15,90

2 proeven 2 uur € 435,00 € 18,50 € 461,10 € 19,61

4 proeven 4 uur € 750,00 € 27,50 € 795,00 € 29,15
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Workshops

        Afrikaanse dans

Maak kennis met de mooie ritmische muziek, dans en bewegingen 

van Afrika. In het dagelijkse leven in Afrika speelt dans een zeer 

belangrijke rol. Er wordt gedanst als ze blij zijn, als er een kindje 

is geboren, maar ook om elkaar te troosten. De Afrikaanse dans is 

dus een belangrijke uiting van emoties in Afrika. In de Afrikaanse 

dansworkshops leer je de Afrikaanse cultuur wat beter kennen en 

met name de bijzondere manier van bewegen. De workshops worden 

gegeven door een professionele Afrikaanse danseres. Schudden met 

die heupen dus! En uiteraard is er Afrikaanse kleding! Een leuke 

interactieve break of teambuildingsactiviteit. Het programma duurt 

een uur inclusief een korte pauze.

Workshop Afrikaanse dans met CD 

Prijs excl. btw incl. btw
€ 185,95 € 225,00

Workshop Afrikaanse dans met Djembe speler 

Prijs excl. btw incl. btw
€ 351,24 € 425,00

Prijzen zijn per workshop, waarbij er voor maximaal 40 personen 

Afrikaanse kleding aanwezig is.

        Percussie 

Met elkaar spelen op djembés, een leuke en interactieve break of 

teambuildingsactiviteit. 

Muziek verbindt! Ritme is de basis van muziek, net als samenwerken 

de basis is voor een goede organisatie. Via muziek en ritme worden 

barrières doorbroken en wordt er een gevoel van betrokkenheid en 

verbinding met elkaar gecreëerd. 

Door goed naar elkaar te luisteren, te communiceren en samen te 

werken ontstaat tijdens deze sessie een drummend orkest waarbij 

ieder groepslid een belangrijke bijdrage levert. Er wordt gebruik 

gemaakt van djembés, vaastrommels uit Afrika. 

Door op de rand te slaan, in het midden, hard of zacht te slaan, met 

de vingers of de platte hand zijn er vele klanken uit deze trommels 

te halen. Uiteraard worden deze technieken in de sessie ook allemaal 

behandeld. Het programma duurt 45 minuten.

Prijs excl. btw incl. btw
t/m 30 personen € 516,53 € 625,00

Extra prijs p.p. € 8,26 € 10,00
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       Schilderen

Tijdens de workshop schilderen maken de deelnemers gezamenlijk 

een prachtig schilderij. Het witte doek, een lijst, kwasten, rollers, 

verf... alles staat tot uw beschikking. Het ontwerp van het schilderij 

wordt in overleg met u gemaakt en kan bijvoorbeeld betrekking 

hebben op het thema van de dag of de slogan van het bedrijf. Deze 

activiteit wordt door professionals begeleid. Voor de workshop 

schilderen zijn drie verschillende opties te boeken:

Er komt geen lijst om het schilderij heen, uw schilderij wordt 

namelijk aan de zijkant doorgeschilderd. Het is mogelijk voor een 

middel formaat schilderij wel een lijst aan te vragen. De prijs hiervan 

is op aanvraag.

        Patch Paint

De workshop Patch Paint is volledig gebaseerd op het idee van 

‘patchwork’. Hierbij worden kleine lapjes stof aan elkaar genaaid tot 

een groot geheel. Bij deze workshop gaan de deelnemers dit doen 

met schilderijtjes. Iedere deelnemer krijg een paneeltje die hij of 

zij naar eigen inzicht kan versieren. Door te werken met bepaalde 

kleuren ontstaat er bij de samensmelting van alle panelen een mooi 

en groot geheel. Het ontwerp wordt in overleg met u gemaakt en kan 

bijvoorbeeld betrekking hebben op het thema van de dag of de slogan 

van het bedrijf. Deze activiteit wordt door professionals begeleid.

Aantal personen: minimum 20 personen maximum 75 personen.

Het programma duurt 2 uur.

Prijs excl. btw incl. btw
t/m 20 personen € 450,00 € 544.50

Extra prijs p.p. € 20,50 € 24,81

Formaat Schilderij Aantal personen Tijdsduur Prijzen
excl. btw incl. btw

Middel (140 x 100 cm) Min. 5 personen 
Max. 20 per doek

2 uur € 450,00 € 544,50

Extra prijs p.p.  

€ 20,50 € 24,81

Groot (240 x 220 cm) 
Bestaat uit 2 panelen

Vrije inloop Vrije inloop € 1125,00 € 1361,25

Extra Groot (440 x 
240 cm) Bestaat uit 4 
panelen

Vrije inloop Vrije inloop € 1500,00  € 1815,00

3
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         Mozaïek

Tijdens de workshop Mozaïek treden de deelnemers in de 

voetstappen van beroemde architecten als Antoni Gaudi. Iedere 

deelnemer krijgt een eigen paneeltje die hij of zij mag versieren 

met verschillende stukjes felgekleurde tegels. Ieder paneeltje dient 

als een puzzelstukje, samen vormen alle paneeltjes een prachtig en 

kleurrijk geheel. Het ontwerp wordt in overleg met u gemaakt en kan 

bijvoorbeeld betrekking hebben op het thema van de dag of de slogan 

van het bedrijf. Na afloop van de workshop zal het gemozaïekte 

kunstwerk door ons gevoegd en afgewerkt worden, waarna het 

resultaat bij uw bedrijf afgeleverd zal worden. Deze activiteit wordt 

door professionals begeleid. Aantal personen: minimum 25 personen 

maximum 75 personen. Het programma duurt 2 uur.

Prijs excl. btw incl. btw
t/m 25 personen € 450,00 € 544.50

Extra prijs p.p. € 20,50 € 24,81

Prijs afwerking excl. btw incl. btw
tot 25 personen € 30,00 € 36,30

26 - 75 personen € 50,00 € 60,50 

vanaf 76 personen op aanvraag

Het is mogelijk om tegen een vergoeding het mozaïek kunstwerk te 

laten bezorgen.

        Glasblazen

Een leuk idee tijdens een bedrijfsuitje is een workshop glasblazen. 

Op vrijwel iedere locatie, of het nu in een huiskamer is of in een 

bedrijfskantine, restaurant of een zalenaccommodatie, er altijd wel 

een paar vierkante meter om een workshop te organiseren. 

Eerst wordt ingegaan op het maken van glas en de verschillende 

soorten glas. Vervolgens wordt er een introductieshow gegeven. 

Na elkaar kunnen vervolgens 10 personen per uur een kunstwerkje 

blazen. 

Dagelijks hebben we met glas te maken. De wereld achter de 

productie daarvan is in grote lijnen wel bekend bij het publiek. Voor 

degene die alle ins en outs van glas en glas bewerken willen weten 

organiseren wij deze workshop.  

Aantal personen: minimum 20 personen maximum 50 personen. 

Het programma duurt minimaal 1 uur en maximaal 3 uur.

Prijs excl. btw incl. btw
Groep t/m 20 personen € 725,00 € 768,50 

Groep van 21 t/m 35 personen € 775,00 € 821,50 

Groep van 36 t/m 50 personen € 1.375,00 € 1457,50

> 50 personen prijs op aanvraag 
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is dat formele en informele macht op dezelfde plaats komen. Om dit 

te bereiken heeft een manager keuzes. Een aantal daarvan wordt voor 

het voetlicht gebracht.

Samenwerken

Aan de hand van het sociale gedrag van apen en de wijze waarop zij 

tot samenwerken in staat zijn, wordt ons eigen gedrag onder de loep 

genomen. We worden uitgedaagd om ons in te leven hoe het zou 

zijn als we weer over de savanne moesten zwerven en ons dagelijks 

geconfronteerd zagen met leeuwen en hyena’s. Wat is de basis 

van goede samenwerking en welke gedragingen spelen hierin een 

cruciale rol?

Klantgerichtheid

De link tussen klantgerichtheid en biologie/sociaal gedrag is niet 

ver te zoeken: overleven in de natuur (zowel als individu als soort) 

betekent immers jezelf profileren en verkopen. 

Voor veel dieren is het van essentieel belang dat ze op de juiste 

manier bij anderen overkomen. Bij apen en andere dierensoorten 

gaat het in dit kader om twee hoofdzaken: de juiste indruk maken 

en verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de presentatie wordt 

klantgerichtheid op deze twee hoofdzaken onder loep genomen. Er 

wordt gekeken naar welk effect ons gedrag heeft op anderen en op 

welke wijze dit kan bijdragen aan een betere klantgerichtheid.

Apenstreken op de werkvloer
Ons sociaal oergedrag staat centraal tijdens deze lezing, oftewel de 

apenstreken die we op de werkvloer vertonen. 

Rondom verschillende thema´s wordt er in gegaan op de vraag 

waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen 

ontstaan. Het gedrag van apen wordt als voorbeeld gebruikt. Zij 

hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, 

cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader 

bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen 

onderwerpen.

Thema’s of onderwerpen voor lezingen kunnen zijn:

Apenstreken op de werkvloer

Een breed verhaal over de voordelen van sociaal oergedrag op de 

werkvloer, gedrag dat we ook bij apen kunnen waarnemen. Deze 

presentatie laat zien dat het gedrag wat wij allemaal vertonen niet 

gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar vanuit 

onze oerinstincten wordt gevoed.

Leidinggeven; de manager op de apenrots

Tijdens deze presentatie wordt er gekeken naar de vaardigheden die 

van belang zijn bij goed leiderschap, bij verschillende apensoorten en 

de mens. We laten zien dat het voor organisaties van cruciaal belang 
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Training
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eigen belang en in de andere om de keuze van de wijze waarop we 

communiceren.

Veranderen vanuit een ander perspectief

In deze lezing gaan we kijken naar veranderingsprocessen vanuit 

biologisch perspectief, immers in de natuur is veranderen niets 

anders dan een overlevingsstrategie. Tijdens deze presentatie 

zal er worden ingaan op de ervaringen met veranderings- en 

fusieprocessen in dierentuinen. Roepen deze processen daar net 

zoveel weerstand op als op de werkvloer? Deze lezing is interactief.

Prijs excl. btw incl. btw
tot 25 personen € 565,00 € 683.65

26 tot 50 personen € 937,50 € 1134,38

51 tot 75 personen € 1315,00 € 1591,15

Communicatie 1; gezien vanuit sociaal (oer)gedrag

Veel problemen en vragen in bedrijven hangen samen met (mis)

communicatie. Belangen van werknemers en managers kunnen ertoe 

leiden dat bewuste miscommunicatie ontstaat. Aan de hand van het 

gedrag dat we bij apen zien worden deze problemen gekoppeld aan 

ons sociale oergedrag en kunnen deze in een ander kader worden 

geplaatst. 

Communicatie 2; gezien vanuit organisatie-gedrag

Niet alleen de overeenkomsten in ons gedrag met apen kunnen 

ons veel leren over communicatie, ook de verschillen zijn leerzaam. 

“Verarming” is een proces in de communicatie waarbij we slechts 

een gedeelte van of een vervormde boodschap vertellen. Het 

gaat hierbij over verbale versus non-verbale en bewuste versus 

onbewuste communicatie.

Communicatie 1 en 2 worden vaak gecombineerd in een presentatie 

over miscommunicatie in organisaties.  

Doel van deze presentatie(s) is om te laten zien dat problemen 

met betrekking tot communicatie niet alleen zijn op te lossen door 

het trainen van vaardigheden of door het maken van een goed 

informatiebulletin. Maar dat het te maken heeft met de keuzes van 

mensen, waarbij het in de éne presentatie gaat om de keuze voor het 
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Trouwen

Trouwen op Safaripark Beekse Bergen

Ben je ten huwelijk gevraagd? Of zelf op de knieën gegaan? En het 

antwoord was ‘ja’? Dan ben je nu plannen aan het maken voor de 

bruiloft zeker? Op zoek naar een avontuurlijke locatie? Dan beleef je 

bij Safaripark Beekse Bergen gegarandeerd de mooiste trouwdag! 

Wie trouwt bij Safaripark Beekse Bergen is verzekerd van een 

even onbezorgde als onvergetelijke bruiloft. Van het ‘ja, ik wil’ tot 

een gezellige receptie, smakelijk diner, spetterend eindfeest en/

of overnachting in Afrikaanse sfeer met heerlijk eten, drinken en 

entertainment: het kan allemaal op deze unieke locatie. 

Elk bruidspaar heeft andere ideeën voor de mooiste dag van 

hun leven. Daarom stelt Safaripark Beekse Bergen voor ieder 

huwelijksfeest een specifiek programma op, geheel naar de wensen 

van het bruidspaar. Geniet van de mooiste dag van je leven van de 

natuurrijke omgeving en maak bruidsfoto’s tussen de wilde dieren op 

de Afrikaanse savanne!

Safaripark Beekse Bergen is een officiële huwelijkslocatie 

met diverse sfeervolle ruimtes voor grote en kleine partijen. 

Bruiloftsgasten komen er dankzij de perfecte catering niets te 

kort! En omdat alle wensen worden doorgesproken met één vaste 

contactpersoon zal ook het bruidspaar met volle tevredenheid 

terugkijken op een prachtige trouwdag!

Sfeervolle trouwlocaties
Voor de huwelijksvoltrekking zijn er op Safaripark Beekse Bergen 

diverse locaties beschikbaar. Natuurlijk op de mooiste plekjes! 

Kleine Kraal in het Safarirestaurant 

De plechtigheid vindt plaats in het sfeervolle Safarirestaurant met 

een prachtig uitzicht op het buitenverblijf van de chimpansees en op 

de achtergrond de leeuwen.       (max. 50 zitplaatsen)

Afrikadorp

De plechtigheid kan ook, geheel in Afrikaanse sfeer, plaatsvinden 

onder een overkapping met karakteristiek strodak in het Afrikadorp. 

     (max. 35 zitplaatsen)

Safariboot  

Na het ja-woord wordt er op het dek geproost met uitzicht op 

de savanne waar bijvoorbeeld  neushoorns en watoessirunderen 

rondlopen.       (max. 35 zitplaatsen, o.b.v. beschikbaarheid)
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Bruidstaart en champagne
Na de ceremonie, is het tijd voor het aansnijden van de bruidstaart! 

Hierbij serveren wij bijvoorbeeld een sprankelend glas champagne 

of een heerlijke safaricocktail. Onze bakker levert de mooiste 

bruidstaarten, geheel vormgegeven en op smaak gebracht naar de 

wensen van het huwelijkspaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om een 

zelfgekozen bakker de bruidstaart te laten verzorgen. 

Bruidsfotoreportage
Een bruidsfotoreportage maken met Afrikaanse dieren als uniek 

decor? Die mogelijkheid bieden we bruidsparen natuurlijk graag 

aan bij Safaripark Beekse Bergen. Onze Rangers brengen je naar de 

mooiste plekken in het park waar je oog in oog komt te staan met 

diverse wilde dieren! Dat levert ongetwijfeld prachtige plaatjes op!

 

Een bruidsfotoreportage van 2 uur onder begeleiding van een Ranger 

kost € 250,00 incl. btw. (bruidsparen dienen zelf een fotograaf te 

regelen). Indien je voorafgaand aan de huwelijksdag langs wilt 

komen met de fotograaf om de locaties te bekijken, dan kost dit  

€ 50,00 incl. btw.   

Rondleidingen
Wil je je gasten niet laten wachten tijdens de bruidsreportage? 

Stuur ze dan op safari met onze Rangers! Tijdens deze speciale 

rondleidingen vertellen de Rangers van alles over de relatie tussen 

mannetjes en vrouwtjes in de dierenwereld. Er zijn diverse safari’s 

mogelijk:  

 E Bussafari onder begeleiding van Ranger (max. 43 personen per  

 bus) á 1,5 uur € 75,00 incl. btw.

 E Wandelsafari onder begeleiding van Ranger (max. 25 personen  

 per Ranger) á 2 uur € 90,00 incl. btw.

 E Bootsafari (max. 120 personen) onder begeleiding van Ranger  

 á 30 minuten € 175,00 incl. btw.

 E Bootsafari Okavango (max. 28 personen) onder begeleiding   

 van Ranger á 60 minuten €150,00 incl. btw.

Oerinstincten van de liefde

Laat uw gasten op ontdekkingstocht gaan langs de biologie van onze 

partnerkeuze. Waarom zoeken we die ene partner en wat maakt hem 

of haar zo aantrekkelijk? Is een luchtje van Chanel, Axe of Dior wel zo 

aantrekkelijk of vertelt een beetje zweet ons meer over wie de beste 

partner is om ons leven verder mee te delen? En is slank zijn wel zo 

aantrekkelijk?
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Het verhaal is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die de 

afgelopen dertig jaar zijn gepubliceerd en die nog steeds gaande zijn. 

Voor velen bevatten deze resultaten onverwachte uitkomsten die veel 

verwachtingen en veronderstellingen op zijn kop zetten.

tot 25 personen: € 437,50 excl. btw € 529.38 incl. btw

26 tot 50 personen: € 687,50 excl. btw € 831,88 incl. btw

51 tot 75 personen: € 937,50 excl. btw € 1134,38 incl. btw

Huwelijksdiner/buffet
Er zijn diverse mogelijkheden om te genieten van een sfeervol diner 

of buffet. Of wat te denken van een gezellige Afrikaanse braai in het 

Safaripark of heerlijk buffet in de Afrikaclub?  

Receptie en huwelijksfeest
Zowel Vakantiepark Beekse Bergen, Safaripark Beekse Bergen als 

Event Center Beekse Bergen beschikt over diverse locaties voor een 

sfeervolle receptie of spetterend huwelijksfeest (variërend van 20 tot 

1500 personen) . 

Overnachting
Om deze dag op gepaste Afrikaanse wijze af te sluiten is het 

bijvoorbeeld mogelijk om te overnachten in het Rangerkamp midden 

in het Safaripark of in een Jungalow op Vakantiepark Beekse Bergen. 

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:  

www.libemavakantieparken.nl.  

Locatiekosten
De kosten voor het gebruik van de locatie waar de 

huwelijksceremonie plaatsvindt, zijn afhankelijk van de gekozen 

locatie en het totaalprogramma dat wordt afgenomen. Wie kiest voor 

een hele dag Safaripark inclusief feestavond, ontvangt bovendien aan 

aantrekkelijke korting op de locatiehuur. 

 

Kleine Kraal/Safarirestaurant € 500,00 incl. btw

Afrikadorp € 1000,00 incl. btw

Safariboot € 1000,00 incl. btw

U ontvangt € 250,00 korting op bovengenoemde bedragen bij een complete 

trouwdag in Safaripark Beekse Bergen .
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Inbegrepen in de locatiehuur zijn de volgende onderdelen:  

 E Het afspelen van de door het bruidspaar aangeleverde muziek 

 gedurende de ceremonie.

 E Meubilair en reeds aanwezige decoratie.

 E Katheder voor de trouwambtenaar.

 E Op- en afbouw van de ceremonielocatie.

 E Begeleiding vanuit de Beekse Bergen gedurende uw 

 huwelijksdag. 

De entreekosten die voor Safaripark Beekse Bergen worden berekend  

zijn afhankelijk van uw totaalprogramma.

Supplementen
Indien gewenst, kunnen wij de ceremonielocatie extra aankleden met 

twee mooie bloemstukken (op statief).  Onze bloemist kan deze in 

een kleur naar wens samenstellen. De kosten hiervoor bedragen  

€ 150,00. incl. btw.

Bijzonderheden
Het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van gemeente 

Hilvarenbeek. Hiervoor maakt het bruidspaar zelf afspraken met de 

gemeente via 013-5058300.



Simpel  
& veilig
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Transfer

Indien uw programma plaatsvindt op meerdere locaties 

binnen de Beekse Bergen, bieden wij de service om 

groepen met een Safaribus naar plek van bestemming 

te brengen zodat zij de eigen auto kunnen laten staan. 

Transferdiensten

Transfer o.b.v. retourrit tussen Safaripark, Speelland, Vakantiepark of 

Event Center Beekse Bergen, tussen 10.00 – 18.00 uur bedraagt.

Prijs excl. btw incl. btw
€ 47,17 € 50,00 

Transfer o.b.v. retourrit tussen Safaripark, Speelland, Vakantiepark of 

Event Center Beekse Bergen, tussen 18.00 – 10.00 uur bedraagt.

Prijs excl. btw incl. btw
€ 94,34 € 100,00

(In verband met de tijden, worden er altijd minimaal 2 ritten in 

rekening gebracht)

Pendeldiensten

Pendeldienst per safaribus, per uur

Prijs excl. btw incl. btw
€ 47,17 € 50,00

De transfer- en pendeldiensten worden gereden met de bekende 

safaribussen, er geldt hiervoor een maximum capaciteit van 43 

personen per bus. 



Het juiste
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Algemeen

Oriëntatiebezoek 

Natuurlijk ontvangen we u graag voor een kennismakingsbezoek 

op één van onze parklocaties. Daar kijken we samen naar de 

mogelijkheden en brengen we uw wensen en ideeën in kaart. Zo 

ontstaat er een compleet programma op maat. Het enige wat u dan 

nog moet doen is de uitgebrachte offerte accorderen en dan kan het 

grote genieten beginnen!

Contact en route 

Contact

Safaripark, Speelland en Vakantiepark Beekse Bergen zijn te bereiken 

via 0900-0200 of info@libemafunfactory.nl

Voor informatie over Event Center Beekse Bergenkunt u bellen naar 

073-5282243 of stuur een e-mail naar:

eventcenter@beeksebergen.nl

Adres:  Beekse Bergen

 Beekse Bergen 1

 5081 NJ  Hilvarenbeek

Route

Met de auto

Beekse Bergen ligt aan de provinciale weg N269 tussen Hilvarenbeek 

en Tilburg. Vanaf de A58 geven de blauwe informatieborden de route 

naar Beekse Bergen aan. Vanaf de N269 geven de blauwe ANWB-

borden de route naar Beekse Bergen aan.

Met de boot

De jachthaven van de Beekse Bergen is te bereiken via het 

Wilhelminakanaal. Wel graag vooraf uw plaats reserveren.

Openbaar vervoer vanuit Nederland

Neem de trein richting Tilburg Centraal. Vanuit Tilburg neem je 

vervolgens bus 142 richting Best of bus 143 richting Reusel of neem 

de treintaxi. De bushalte bevindt zich nabij de uitgang van Safaripark 

Beekse Bergen.

Openbaar vervoer vanuit Belgie

Neem de trein richting station Turnhout. Vanuit Turnhout neem je bus 

480 richting Reusel busstation. Vervolgens neem je bus 143 richting 

Tilburg. De bushalte bevindt zich nabij de uitgang van Safaripark 

Beekse Bergen.




