Safaripark Beekse Bergen (www.beeksebergen.nl)
1-daagse rondreis door Afrika
Een grote groep giraffen spotten, bukken voor enorme roofvogels en op brulafstand van een groep
grommende leeuwen komen? Je beleeft het tijdens een 1-daagse rondreis Afrika in Safaripark Beekse
Bergen. Zonder je paspoort op zak beleef je spannende momenten tijdens de bus-, boot- en
autosafari, maar ook als je het wild wandelend tegenkomt! In het grootste wildlife park van
Nederland ontmoet je 1.250 dieren in hun natuurlijke omgeving. Ook Calimero – de grootste olifant
van Europa – woont hier. Als je schrikt van rondvliegend wild, dan ben je in de roofvogelshow
beland.
The Big Five
Hoor je Afrika, dan denk je aan The Big Five: de vijf meest legendarische dieren van dit continent!
Safaripark Beekse Bergen is het enige wildlife park in de Benelux waar je neushoorns, olifanten,
luipaarden, buffels én leeuwen op één dag kunt spotten. Tijdens jouw safari vertellen de rangers
spannende en grappige weetjes over de dieren. Wanneer vallen leeuwen hun prooi aan? Maar ook:
hoeveel kilo poept een olifant elke dag? Ga op avontuur en je komt alles te weten!
Speelland Beekse Bergen (www.beeksebergen.nl)
Spetterende waterpret & spectaculair speelplezier
Waterratten en waaghalzen opgelet! Ben jij niet bang voor avontuur? Mooi, dan is Speelland Beekse
Bergen dé plek voor jullie. Hier vind je verrassend veel water- en speelattracties. Zo vind je er de
snelle Waverider. In deze watercarrousel bepaal je zelf je snelheid en vliegen de waterspetters je om
de oren. Wie weet spetter je je ouders langs de kant wel lekker nat! De Aquashuttle lanceert je van
grote hoogte naar beneden en over het water. Waar water is, is zand. Bouw met je vriendjes en
vriendinnetjes immense zandkastelen op het brede zandstrand.
Racen als een échte coureur!
Speedfreaks verzamelen! In volle vaart naar Verkeersland. Hier kun je op een racecircuit - compleet
met startlichten en pitstop – op een Bugatti-trapskelter een officieel racecertificaat halen. En je weet
het: geen race zonder een winnaar. Nog geen rijbewijs? Je hebt ‘m in Verkeersland zo in the pocket!

