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ACTIVITEITEN
Hé jij daar!

Wat leuk dat je er bent! In deze vreemde tijd ziet het animatieprogramma er 
niet zo uit als we gewend zijn, maar Djambo en Rangers Robin & Renee hebben 
hun best gedaan om toch een aantal leuke activiteiten samen te stellen! Alle 
informatie hierover vind je op deze bladzijdes. Lees de beschrijving goed door 
zodat we ons samen aan alle richtlijnen kunnen houden en er een leuke, maar 
vooral veilige tijd van kunnen maken!

RANGERBALIE

SAFARI RESORT

Bij de Rangerbalie kan je terecht voor alle vragen over de activiteiten en om de 
benodigde spulletjes op te halen. Je vindt de Rangerbalie in het overdekte terras 
van Karibu Town, naast de coffee-to-go bar. 

Openingstijden
Maandag, woensdag en vrijdag - 15:30 tot 17:00
Dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag - 10:00 tot 17:00

Let op! Kom met zo min mogelijk mensen naar de Rangerbalie. Staan er al mensen bij 
de Rangerbalie te wachten? Houd dan minimaal 1.5 meter afstand.

RANGER GUIDE
Heb jij de Ranger Guide al ontdekt? Dit gave boekje daagt je uit om op avontuur 
te gaan, alleen of met je gezin. Er staan leuke proefjes en opdrachten in die jou 
een kijkje geven in de wereld van Rangers Robin & Renee. Aan de achterkant 
van het boekje staat een checklist met de skills die je nodig hebt om een echte 
Ranger te worden. Heb jij alle punten behaald? Kom dan jouw welverdiende 
Rangerbadge ophalen bij de Rangerbalie

Let op! Kom met zo min mogelijk mensen je Rangerbadge ophalen. Staan er al 
mensen bij de Rangerbalie te wachten? Houd dan minimaal 1.5 meter afstand.

OP EXPEDITIE MET EEN PRIVE RANGER
Ontdek het Safaripark op een wel heel exclusieve manier; met jullie eigen privé 
ranger! De ranger neemt je mee op avontuur in het Safaripark en laat je de mooiste 
plekken zien terwijl je alle ins en outs over de dieren te weten komt. Alsof dat nog 
niet avontuurlijk genoeg is neemt de Ranger jullie ook nog mee voor een exclusief 
kijkje achter de schermen!

Deze wandeling duurt ongeveer 2 uur, is speciaal 
voor jullie gezelschap en te boeken voor €90,-.

Reserveer jullie privéwandeling snel bij de gastenservice 
in Karibu Town, 
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DINSDAG Stroperdag

THEMADAGEN!
Op het Safari Resort zijn dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag themadagen. 
Op die thema dagen is er iedere keer een nieuw knutselproject en een speurtocht 
of route die je met het hele gezelschap kunt doen vanuit je eigen lodge of op het 
terrein van het Safari Resort. Daarnaast sluiten we IEDERE dag van de week om 17:00 
de dag af met een gezellige minidisco. Deze minidisco is alleen voor kinderen tot 12 
jaar en we verzoeken ouders dan ook om niet mee te komen.

DONDERDAG Herfstdag

Op dinsdag is het stroperdag. Vanaf 10:00 kun je het dagpakket ophalen bij de 
Rangerbalie. Daarin vind je materiaal om een verrekijker te knutselen en de 
benodigdheden om een heuze stroperspeutocht af te leggen. Rangers Robin 
en Renee geven je de verdere uitleg aan de balie.

Op donderdag is het herfstdag. Vanaf 10:00 kun je het dagpakket ophalen bij 
de Rangerbalie. Voor het knutselproject van vandaag gaan jullie zelf de natuur 
in om de belangrijkste materialen te zoeken. Samen met de materialen uit het 
tasje maken jullie dan de mooiste natuur knutsels. Daarnaast is er weer een leuke 
speurtocht  om deze dag samen te doen.  

ZONDAG Bijendag

ZATERDAG Vuurvliegjesdag
Op zaterdag is het vuurvliegjesdag. In het pakket van die dag vind je alles om je 
eigen lampion te maken. Als je het leuk vind kan je bij de Rangerbalie ook 
een lampionlichtje incl. batterijen kopen voor €3,50. Als je lampion dan helemaal 
compleet is kan je als een echt vuurvliegje de vuurvliegjesroute wandelen met je 
hele gezin. De routekaart en overige informatie hierover kan je ophalen bij de 
Rangerbalie tussen 10:00 tot 17:30. De route kan gelopen worden tussen 18:30 
en 20:00. Hier kan je jezelf ook aanmelden voor de wandeling. Let op; bij geen 
aanmeldingen of regen gaat de wandeling niet door. 

De zondag staat op Safari Resort Beekse Bergen helemaal in het teken van de bij! 
In het knutselpakket vind je alles om je eigen bij te knutselen. Daarnaast is er een 
te gekke speurtocht tussen 14:00 en 17:00 die uiteindelijk eindigt op een openveld 
waar jullie zelf een aantal bloemzaadjes kunnen planten om zo de 
bijen te helpen! Haal snel je informatie op bij de Rangerbalie!


