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SAFARIPARK
WANDELSAFARI
 Safariplein > Kongoplein (linksom) 
1 Perzische panter 
2 West-Afrikaanse chimpansee
3 Grant zebra 
4 Blauwe gnoe 
5 Gemsbok 
6 Ellipswaterbok 
7 Penseelzwijn 
8 Zebramangoest 
9 Afrikaanse olifant 
10 Mantelbaviaan 
11 Kaapse buffel 
12 Nubische giraffe 
13 Grévy zebra 
14 Zwarte paardantilope 
15 Roze pelikaan 
16 Westelijke laaglandgorilla 
17 Afrikaanse leeuw 
18 Gevlekte hyena 
19 Nyala 
20 Okapi 
21 Sitatoenga 
22 Rode panda 
23 Aziatische kleinklauwotter 
24 Steppevos 
25 Lippenbeer 
26 L’Hoëst meerkat 
27 Rode vari 
28 Nijlpaard 
29 Maraboe 
30 Nijlantilope 
 Kongoplein > Safariplein 
31 Californische zeeleeuw 
32 Rode vari
33 Ringstaartmaki 
34 Afrikaanse pinguïn 
35 Nijlkrokodil 
36 Amoertijger 
37 Zeboe 
38 Stokstaartje 
39 West-Afrikaanse chimpansee 
40 Europese flamingo 
41 Zuidelijke breedlipneushoorn
42 Elandantilope 
43 Watoessirund 
44 Mantelbaviaan 
45 Blesbok 
46 Springbok 
47 Zuidelijke cheeta 
48 Gevlekte hyena 
49 Afrikaanse wilde hond
50 Puntlipneushoorn 
51 Afrikaanse leeuw  
52 Westelijke laaglandgorilla 
53 Kuifmangabey 
54 Withandgibbon 

BUS- / AUTOSAFARI
 Safariplein > Kongoplein 
1 Blauwe gnoe 
2 Gemsbok 
3 Ellipswaterbok 
4 Grant zebra 
5 Afrikaanse wilde hond 
6 Zuidelijke cheeta 
7 Zuidelijke breedlipneushoorn 
8 Elandantilope 
9 Watoessirund 
10 Edelhert 
11 Schotse hooglander 
12 Pater Davidshert 
13 Indische antilope 
14 Banteng 
15 Axishert 
16 Przewalskipaard 
17 Kameel 
18 Vietnamees sikahert 
19 Nijlgau 
 Kongoplein > Safariplein 
20 Sitatoenga 
21 Rode bosbuffel 
22 Addax 
23 Struisvogel 
24 Dromedaris 
25 Perzische kropgazelle 
26 Afrikaanse leeuw 
27 Zwarte paardantilope 
28 Grévy zebra 
29 Nubische giraffe 
30 Impala 
31 Kaapse buffel 

BOOTSAFARI
1 Puntlipneushoorn 
2 Ringstaartmaki 
3 Zuidelijke cheeta 
4 Watoessirund 
5 Elandantilope 
6 Zuidelijke breedlipneushoorn 
7 Heckrund 
8 Edelhert 
9 Schotse hooglander 
10 Jak 
11 Amoertijger 
12 Indische antilope 
13 Axishert 
14 Przewalskipaard 
15 Kameel 
16 Californische zeeleeuw 
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DE DIEREN IN HET SAFARIPARK

KONGOPLEIN

AFRIKADORP

SAFARIPLEIN

GEBRUIK DE HANDIGE APP
Is dat nu een luipaard of een tijger? Maak een foto en de app 
vertelt je welk dier je ziet! Of luister tijdens de autosafari naar de 
leerzame audiotour. Verder staan ook de tijden van de bussafari, 
bootsafari, roofvogelsafari en voedertijden op een rijtje in de app.

Ingang + uitgang Safaripark
Kassa, Guest Services

Parkeerplaats

Shop

Roofvogelsafari

Horeca

Speeltuin

Toiletten

Mindervaliden toilet

Guest Services

Uitrijticket automaat

Ticketverkoop

EHBO T. 013-5491222

Volière

Educatie

Stichting Wildlife

Binnenverblijf dieren
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LEGENDA

MET AUDIOTOUR  in de Beekse Bergen app. 

ONTDEK 
MEER! 

 in de 

Beekse Bergen app. 

Lodge
6 personen

Kidslodge
6 personen

Lodge Plus
8 personen

Groepslodge
14 personen

Safaritent
6 personen

Safaritent Plus
8 personen

Boomhut
6 personen

Binnenverblijf dieren

Binnenverblijf dieren

Auto- en bussafari

Bootsafari

Wandelpad

LEGENDA
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Kassa, gasten service
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Binnenverblijf dieren
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WANDELSAFARI
Al wandelend kom je de leukste dieren tegen. Bij één van de 
dagelijkse voedermomenten kun je ze van extra dichtbij 
ontmoeten. Om het gemakkelijk te maken kun je een rolstoel 
(borg €50) of bolderkar huren (borg €50 en huur € 10,-) bij de 
Gastenservice.

BUSSAFARI
Stap in de bus en ga samen met de ranger op ontdekkingstocht.
Er zijn 2 verschillende routes: één van het Safariplein naar het 
Kongoplein en één andersom. Beide routes duren ongeveer 45 min.

BOOTSAFARI
Stap aan boord van de safariboot en spot samen met de ranger 
de dieren langs de oevers. Je kunt opstappen nabij het Safariplein 
óf bij het Kongoplein. De reis duurt ongeveer 30 minuten.

ROOFVOGELSAFARI
Bij de roofvogelsafari word je op spectaculaire wijze mee-
genomen in de wereld van de roofvogels. Kom op tijd, want bij 
aanvang sluiten de poorten! 

AUTOSAFARI
Ga met je eigen auto op safari! Volg de route met de 
borden ‘autosafari’ en ga zelf op avontuur. De autosafari 
is geopend tot een half uur voor sluitingstijd.
Let op: dieren voeren, aaien of uitstappen is niet toegestaan!
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SAFARI RESORT
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SAFARI RESORT



 

RANGERTAS € 10,-

SOUVENIRS & CADEAUTJES
SAFARIPLEIN  -  ZAWADI
De leukste Beekse Bergen herinneringen 

KONGOPLEIN  -  DE GIRAFSHOP
Avontuurlijke souvenirs en mooie cadeautjes

GREEN KEY
Green Key is hét (internationale) keurmerk 
voor duurzame bedrijven. Beekse Bergen wil 
graag een bijdrage leveren en daarom kun je in ons 
park verantwoord en duurzaam genieten van 
meerdere producten met de keurmerken: Beter leven, 
Fair Trade, Biologisch, UTZ of Rainforest Alliance. Zo is 
onze Puro koffie fairtrade en serveren wij biologische 
tomatensoep, kroketten en frikandellen. Alle dranken en 
al het eten wordt geserveerd in duurzame bekers en op 
duurzame borden. Zo zijn de papieren bekers gemaakt 
van duurzaam FSC-hout en de borden zijn gemaakt 
van palmbladeren.

DOWNLOAD DE APP VOOR DE 
ACTUELE SAFARITIJDEN!
En ontdek meer: 
• Dieren spotten 
• Educatieve audiotour
• Actuele vertrektijden bus en boot,   
   voederpresentaties en roofvogelsafari

MAAK JOUW AVONTUUR 
COMPLEET MET DE 

BEEKSE BERGEN APP

SPEELLAND BEEKSE BERGEN
Zin in spectaculaire speelfun en spetterende 
waterpret? Bij Speelland Beekse Bergen kunnen 

kinderen zich helemaal uitleven. 
Terwijl zij zich vermaken in de 

verschillende attracties, kun je als 
ouder heerlijk bijkomen op het 
zandstrand. Met het hele gezin 
genieten!

NATUURLIJK GENIETEN OP 
HET VAKANTIEPARK 
Op een plek die omgeven is 
door bos en water, kun je 
genieten van wat je het 
liefst doet. Een dagje 
zwemmen in het overdekte 
Junglebad, klimmen en 
klauteren op de 
speeltoestellen, vissen in het 
Victoriameer of juist even 
helemaal niets. Voel je vrij om te 
doen wat jij wil, want dit is jouw vakantie!

OVERNACHTEN OP 
HET SAFARI RESORT 
Slaap letterlijk tussen de wilde dieren in het Safari 
Resort Beekse Bergen. Wordt één met de natuur. 
Er even helemaal tussenuit. Ga op safari in het 
Safaripark, ontspan in Majij Springs of doe even 
helemaal niets. Een unieke ervaring.

DEEL JOUW AVONTUUR
Dieren aan het spotten in het #Safaripark? 
Of lekker aan het spelen in #Speelland? 
Deel jouw #Beeksebergen ervaring. 
Volg ons!   

BEOORDEEL ONS!

EEN HEEL JAAR OP SAFARI?
ABONNEMENT = € 65,50 - DAGKAARTPRIJS
Niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en all-in arrangementen. Voorwaarden en informatie bij de gastenservice.

beeksebergen.nl/enquete

KOFFIE
SAFARIPLEIN  -  BARA BAO BAO
Koude en warme dranken, 
zoete en hartige lekkernijen

KONGOPLEIN  -  TANNIES
Koude en warme dranken, 
zoete en hartige lekkernijen

TUSSENDOOR
AFRIKADORP  -  DIE OLIFANT
Afrikaanse wokgerechten geserveerd 
op een broodje

AFRIKADORP  -  VRUGTE BAR
Smoothies en vers fruit

KONGOPLEIN  -  DIE GIBBON
Koude dranken, ijsjes, 
zoete en hartige lekkernijen

KONGOPLEIN  -  DIE SEEKOEI
Koude en warme dranken, ijsjes, 
zoete en hartige lekkernijen

KONGOPLEIN  -  DIE SPIRELLO
Gefrituurde aardappel twister

ETEN & DRINKEN
IJS
SAFARIPLEIN  -  DIE JAGLUIPERD
Ijsjes en Slush Puppy

AFRIKADORP  -  SWIRL’S ICE CREAM STATION
Swirl’s Ice cream

AFRIKADORP  -  DIE BOBBEJAAN
Ijsjes en Slush Puppy

KONGOPLEIN  -  DIE PICKEWIJN
Ambachtelijk schepijs en Slush Puppy

LUNCH & DINER
SAFARIPLEIN  -  SAFARI RESTAURANT
Het Safari Restaurant is een buffetrestaurant met een 
grote variëteit aan maaltijden en kleinere gerechten. 
Geniet van koffie met gebak, vers belegde broodjes 
en diverse warme gerechten. Op het mooie terras 
geniet je in de zon van heerlijk eten en drinken en het 
prachtige uitzicht op de gorilla’s en leeuwen. 

KONGOPLEIN  -  KONGO RESTAURANT
Op het Kongoplein ligt zelfbedieningsrestaurant 
Kongo. Vanaf het terras heb je uitzicht op de 
nijlpaarden. Geniet hier van een warme maaltijd, 
verse lunch of een heerlijk tussendoortje.

SAFARIPARK

SAFARIPARK

  SAFARIPARK SAFARIPARK & 
     SPEELLAND
DAGKAART KIND 3 T/M 9 JAAR € 24,00 p.p.  
DAGKAART VANAF 10 JAAR € 27,00 p.p.  
BEEKSE BERGEN PAS (ABONNEMENT) € 65,00 p.p. € 72,00 p.p.

Plattegrond

Beeksebergen.nl

PARKREGLEMENT
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1. Zodra men Safaripark Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige 
 reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Safaripark Beekse Bergen 
 gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Safaripark Beekse Bergen zich 
 het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn 
 gehouden.
3. Onder ‘Safaripark Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de 
 horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.
4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Safaripark Beekse Bergen te waarborgen. 

ARTIKEL 2. TOEGANG EN VERBLIJF
1. Enkel met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het park, via de daarvoor bestemde toegangspoorten. 
 Dit entreebewijs moet ook in het park op verzoek worden getoond.
2. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de 
 kassa vermelde openingstijden. Safaripark Beekse Bergen is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
3. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een 
 volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
4. Safaripark Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding 
 aan haar bezoekers gehouden te zijn.
5. Voor de veiligheid van onze dieren worden er geen huisdieren toegelaten. Hulphonden zijn wel toegestaan in 
 het park, mits de begeleider een legitimatiebewijs en entingsboekje van de hulphond kan tonen bij de 
 gastenservice. De bezoeker met hulphond heeft op de wandelroute géén toegang tot de doorloopvolières 
 en de roofvogelsafari. 
6. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, 
 rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Safaripark Beekse Bergen, gelijksoortige attributen.
7. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen 
 te worden geplaatst in de fietsenstalling.
8. Voor het verlaten van het terrein van Safaripark Beekse Bergen dient u een uitrijticket te kopen. Deze 
 uitrijtickets zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.
9. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen. 
10. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf 
 meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.
12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden. 
13. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Safaripark 
 Beekse Bergen. 
14. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van 
 goederen en diensten op het terrein van Safaripark Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor 
 schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.
15. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Safaripark 
 Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

ARTIKEL 3. BEELD- EN/OF GELUIDSOPNAMES
1. Safaripark Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en van de 
 personen die zich in of rondom het park begeven. Safaripark Beekse Bergen en de aan haar gelieerde 
 bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele 
 doeleinden. Uiteraard zullen Safaripark Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige 
 zorgvuldigheid in acht nemen. Safaripark Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor 
 gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. 
 Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan 
 het werk ziet.
2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te 
 maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van 
 Safaripark Beekse Bergen is verkregen.

ARTIKEL 4. DIEREN
1. Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen mogen de daar 
 aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit de ter plaatse aanwezige voederautomaten.

ARTIKEL 5. AUTOSAFARI
1. Het is niet toegestaan tijdens de autosafari het voertuig te verlaten.
2. De bestuurder van de auto dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Op de autosafari zijn de normale 
 verkeersregels van toepassing. In het park geldt een maximum snelheid van 20 km/uur.
3. In het park geldt eenrichtingsverkeer. Daarnaast geldt de regel ‘links staan, rechts gaan’
4. Dieren, safaribussen en jeeps van Safaripark Beekse Bergen hebben voorrang in het park. Geef hen de 
 ruimte om te passeren.
5. Het is niet toegestaan tijdens de autosafari gebruik te maken van een auto met open dak.
6. Het is niet toegestaan om een imperiaal, fietsenrek of ladder mee te nemen in de autosafari.
7. Ramen en deuren dienen tijdens de gehele tocht gesloten te zijn (maximaal 5 cm. open voor ventilatie).
8. Bij autopech dient men in de auto te blijven zitten en te claxonneren voor hulp.

ARTIKEL 6. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Safaripark Beekse Bergen is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of 
 veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Safaripark Beekse Bergen tot enige 
 vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.
2. Safaripark Beekse Bergen maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.
3. Het bezoek aan Safaripark Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico.
4. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen zelfs tussen de dieren begeven. 
 Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan 
 uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.
5. Safaripark Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, 
 vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek 
 aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde 
 van (het management van) Safaripark Beekse Bergen.
6. Safaripark Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en 
 inkomstenderving.
7. Voor zover Safaripark Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, 
 geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
 aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

ARTIKEL 7. AANVULLENDE MAATREGELEN CORONA
Aanvullende maatregelen in verband met corona voor iedereen. Houd hier rekening mee!
• Was jouw handen zo vaak mogelijk (20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen)
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was daarna je handen
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat 
 mensen elkaar besmetten.
• Vermijd drukte. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: loop door.
• Heb je klachten blijf dan thuis!

Het niet naleven van bovengenoemde maatregelen kan leiden tot weigering of verwijdering uit het park. Je 
hebt daarbij geen recht op restitutie. 

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Safaripark Beekse Bergen!
Management en medewerkers Safaripark Beekse Bergen

SAMEN 
BELEVEN, 

SAMEN 
GENIETEN

GROEPSACTIVITEITEN IN 
BEEKSE BERGEN
De leukste momenten deel je met vrienden en familie. 
Duik samen met je eigen groep in het avontuur met 
één van de indrukwekkende safari’s, laat je verrijken 
door de natuur en ontmoet bijzondere dieren van 
dichtbij. Wie neem jij mee? In Beekse Bergen heb je 
ook de mogelijkheid om je verjaardag onvergetelijk te 
maken. Ga samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
op avontuur en ontdek onze natuur.

VERSE BONENKOFFIE 
MET BANANA TOFFEE 

MUFFIN

RIJKELIJK BELEGD 
WALDKORN BROODJE 

MET SOURCY NAAR KEUZE

GA ALS EEN 
ECHTE RANGER OP SAFARI! 

COMBIDEAL 

€ 5,95

NOOD- EN EHBO GEVALLEN
Waarschuw altijd één van onze medewerkers. 
Zijn deze niet in de buurt, neem dan contact op met de 
gastenservice via noodtel. 013-5491222. Heb je zelf een 
ambulance gebeld, geef dit dan ook door, zodat deze 
door onze medewerkers opgevangen kan worden. 
In het park zijn vier AED’s aanwezig: in het 
Safari Restaurant (bij entree), in het Kongo Restaurant 
(halverwege de autoroute), in het Afrikadorp en 
één mobiele.

UITRIJTICKET
Als je met de auto naar het Safaripark komt, heb je 
een uitrijticket nodig. Deze is bij de kassa, gastenser-
vice of ticketautomaat te koop voor € 9,50 
Abonnement- en Attractiepashouders krijgen korting 
op vertoon van hun pas. Let op, na sluitingstijd alleen 
nog te koop bij ticketautomaat of online.

ROKEN IN HET PARK
Het is niet toegestaan te roken in de wachtrijen voor 
de busopstapplaatsen en bootopstapplaatsen. Aan 
het begin van iedere wachtrij vind je daarom een 
sigarettendover.

TOT WEL 30% LAST-MINUTE KORTING!BOEK OP BEEKSEBERGEN.NL

COMBIDEAL € 7,95

FRITES & SNACKS
SAFARIPLEIN  -  DIE SJIMPANSEE
Frites en snacks

AFRIKADORP  -  DIE RENOSTER
Frites en snacks

KONGOPLEIN  -  DIE KROKODIL
Frites en snacks

GRATIS TOEGANG  met de AttractiePas

Of een heel jaar op safari voor €6,50 per maand!
Vraag informatie bij de gastenservice!


