
Download de Beekse Bergen app voor meer 
informatie en reserveer gelijk jouw plek!

SAFARI SPECIALS 2021
VAKANTIEPARK



Sta lekker vroeg op en ga nog voordat het Safaripark open is op pad met één 
van onze Rangers. Ontdek hoe de chimpansees slapen en hoe de olifanten 
wakker worden. De ranger vertelt je er van alles over tijdens de 2 uur durende 
wandeling. Wist jij dat het voor sommige dieren veel te gevaarlijk is om echt 
te gaan slapen? 

Voor: Alle leeftijden
Tijd: 8:30 - 10:30 uur
Prijs: €7,50 p.p.
Verzamelen: Nabij entree Safaripark
Wanneer: 1, 5, 8, 15 en 29 mei. Iedere woensdag en zaterdag in juli en 

augustus 1 en 4 september.

Vroege vogel Safari

’s Avonds, als de andere bezoekers allemaal weg zijn, is alles anders in het 
Safaripark. De rust, geluiden, dieren die zich klaar maken voor de nacht of 
nog een laatste keer grazend over de savannes trekken. De rangers halen je 
met de Safaribus op bij de Africaclub en nemen je mee naar hun rangercamp. 
Voor het slapen gaan maken we uiteraard nog een spannende wandeling 
door het park en vertellen de rangers de mooiste verhalen bij het kampvuur. 
En vroeg opstaan de volgende dag, want we willen de dieren ook weer wakker 
zien worden natuurlijk. We sluiten deze bijzondere Safari-special af met een 
heerlijk ontbijt. Hopelijk houden de leeuwen je niet de hele nacht wakker! 

Voor: 6 t/m 12 jaar
Tijd: 18:00 - 10:00 uur volgende dag
Kosten €50,- p.p. 
Verzamelen: Voor de Africaclub
Wanneer: Zaterdag 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus.  

Vindt enkel plaats bij minimaal 15 deelnemers.

Rangercamp
(overnachten tussen de wilde dieren)



Beleef Afrika op onze rivier! De schipper en de ranger heten je van harte 
welkom op één van onze safariboten. Als iedereen is voorzien van een lekkere 
cocktail en nacho’s varen we uit, op zoek naar Afrikaans wild! Spot jij de 
neushoorns en de ringstaartmaki’s? Geniet van het rustgevende kabbelende 
water en de mooie uitzichten. De Sunset Safari duurt ongeveer een uur.

Voor: Alle leeftijden
Tijd: 19:00 
Prijs: €15,- p.p.
Verzamelen: Nabij entree Safaripark (witte olifant)
Wanneer: 5, 12, 19 en 26 juni en 11, 18 en 25 september.

Sunset Safari

Deze Sunset Safari is met een speciale zomerse BBQ. Als de magen gevuld 
zijn en de zon bijna onder gaat neemt de ranger je mee naar een van onze 
Safariboten en varen we uit op zoek naar Afrikaans wild. In de schemer 
zoeken we de neushoorns en de ringstaartmaki’s, kun jij ze spotten? Geniet 
van het rustgevende kabbelende water en de mooie uitzichten. Tijdens de 
vaart genieten we van een Safaricocktail en nacho’s. 

Voor: Alle leeftijden
Tijd: Wisselende starttijden
Prijs: €40,- p.p. , kinderen 3 t/m 11 jaar €30,- (incl. een BBQ en 

Safaricocktail)
Verzamelen: Safari Restaurant Safaripark
Wanneer: Wisselende dagen in juli en augustus.

Sunset Safari Special



Met stip de spannendste special in ons programma, na sluitingstijd in het 
donker! Niet te doen met een lege maag, en daarom starten we met een 
winterse BBQ in het Safarirestaurant van 17:00 tot 19:00 uur. Terwijl jij geniet 
van een lekker stuk vlees met een frisse salade maakt de ranger zijn nachtbus 
klaar voor vertrek. Doet de verwarming het? Of nog belangrijker… de zoeklamp 
op het dak. Met deze lamp wordt het iets minder moeilijk om de dieren op onze 
savannes te spotten. Dieren kijken zoals je dat nog nooit gedaan hebt. Dit is de 
favoriete special van onze rangers. En mogelijk straks ook die van jou. 

Voor: Alle leeftijden, minimaal 20 deelnemers
Tijd: 16:45 - 20:30 uur
Prijs: €40,- p.p., kinderen 3 t/m 11 jaar €30,- (incl. 2 consumpties)
Verzamelen: Africa Club, na afloop wordt je hier ook weer afgezet
Wanneer: Iedere zaterdag van 16 oktober t/m februari.  

Dinsdagen 19 en 26 oktober, 2 november, 28 december.

Nachtsafari

Ga net na sluitingstijd van het park op pad met één van onze rangers om de 
dieren te bezoeken terwijl ze zich klaar maken voor de nacht. We bezoeken  
o.a. de gorilla’s, neushoorns, olifanten en giraffes. Wat doen de dieren 
’s nachts in het park? En is dat anders dan in het wild? Hoe slapen de 
chimpansees? Welke dieren hoor jij ’s nachts als je in je lodge, caravan of tent 
probeert te slapen? De ranger vertelt het allemaal, ook waarom ze dat doen. 

Voor: Alle leeftijden
Tijd: 19:30 uur (duur 90 minuten)
Prijs: €7,50 p.p.
Verzamelen:  Nabij entree Safaripark (witte olifant)
Wanneer: Zaterdagen in mei en op 6 mei.

Avondwandeling



Niets is zo mooi als onze Afrikaanse dieren op de savannes te ontdekken. 
Maar dit kan al de hele dag, de hele week en iedere dag van het jaar. Maar 
hoe ziet het er backstage uit in het Safaripark? Tijdens de backstagetour kom 
je op plekken waar je normaal niet komt. We nemen een kijkje in de stallen van 
het resort als de dieren buiten zijn. En hoe ziet een nijlpaardenstal er uit? Zou 
het echt waar zijn dat ze ’s nachts hun poep met hun staart door de stal heen 
slingeren? En waar slapen de tijgers? De ranger laat het je zien, en vertelt in-
tussen ook hoe dierentuinen werken. Waar komen onze dieren vandaan? Waar 
gaan de jonge dieren naar toe? Waarom kost een nieuwe olifant geen geld?

Voor: Alle leeftijden, minimaal 10 deelnemers
Tijd: 13:00 - 15:00 uur
Prijs: €10,- p.p.
Verzamelen: Nabij entree Safaripark (witte olifant)
Wanneer: Dinsdagen en zondagen in juli en augustus en op 5 september.

Backstage tour

Ga off-road op reis tussen de dieren in het Safaripark. Bewonder de 
savannes vanuit een open Land Cruiser en kom letterlijk oog in oog te staan 
met wilde dieren. Dichterbij kom je niet! Je gaat op pad met een ranger, die je 
alles kan vertellen over de dieren en de natuur. Welke vragen ga jij de ranger 
stellen?

Voor: Vanaf 3 jaar, kinderen moeten zelfstandig kunnen zitten
Duur: 45 minuten 
Prijs: €150,- per gezelschap, maximaal 9 personen
Verzamelen: Karibu Town (Resort) 
Wanneer: Exclusief te reserveren.

Gamedrive



Hoe ziet het huis van de olifanten er uit? Hoe slapen de olifanten? Jij mag 
samen met de ranger op plekken komen waar dat eigenlijk niet mag. Ben je 
ooit in de voederkeuken van een dierenpark geweest? Tijdens deze tour laat 
de ranger je onze keuken zien. En ook al het voer! Wist je dat bijna iedere 
diersoort zijn eigen brokken heeft? En dat de verzorgers uren groente moeten 
snijden? Ook nemen we een kijkje in de operatiekamer. Daar komt normaal 
alleen de dierenarts! En omdat een zebra niet in een poezenmandje past 
hebben we speciale transportkisten voor alle soorten dieren. Gewoon back-
stage! Als afsluiter testen we of nijlpaarden andijvie lusten, net als jij.

Voor: Kinderen van 6 t/m 12 jaar, minimaal 10 deelnemers
Tijd: 10:00 uur vertrek tot 12:00 uur
Prijs: €10,- p.p.
Verzamelen: Nabij entree Safaripark (witte olifant). Na afloop kunnen de  

kinderen hier ook opgehaald worden
Wanneer: Iedere donderdagochtend in juli en augustus en op 2 september.

Backstagetour kids

Stap in de wereld van Beekse Bergen en maak samen met jouw gezelschap 
een wandeling door de veelzijdige natuur. Een ervaren ranger neemt jullie 
mee langs de dieren in het Safaripark en vertelt leuke weetjes en feitjes. Al 
wandelend komen jullie oog in oog te staan met onder andere chimpansees, 
gorilla’s, krokodillen, olifanten, giraffen en neushoorns. Leer samen nóg meer 
over de dieren!

Voor: Alle leeftijden
Duur: Wandelsafari van ongeveer 2 uur
Prijs: €95,- per groep, maximaal 25 personen
Verzamelen: Karibu town (Resort)
Wanneer: Exclusief te reserveren.

Prive wandelranger



Ontdek het immense victoriameer vanaf een kano en geniet van de rust en de 
geluiden van vogels. Stap samen in een van de twee tandem kano’s of creëer 
je eigen avontuur vanuit een eenpersoons kano. Word wakker tijdens een 
ontspannen kanotocht in de ochtend of kano de zonsondergang tegemoet. 
Geniet onderweg van een verfrissende duik in het Victoriameer en kijk uit op 
de spelende kinderen bij Speelland Beekse Bergen. 

Voor: Vanaf 12 jaar, onder 12 jaar onder begeleiding van een  
volwassene

Tijd: 1,5 uur 
Prijs: €10,- p.p.
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen
Wanneer: Alle dagen van april t/m oktober.

Kanovaren

Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar digitaal en de 
real world elkaar tegenkomen. Het is een schatzoektocht op basis van GPS 
coördinaten. Via deze coördinaten en je GPS (of smartphone) kan je aan de 
slag gaan met geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is 
steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van deze mooie buitensport. 
Speciaal op maat gemaakt bieden wij een Beekse Bergen schattenzoektocht 
aan voor jong en oud. Laat je verrassen en ontdek de wereld van Beekse 
Bergen. 

Voor: Vanaf 12 jaar, 1 tot 6 personen per groep
Duur: 09:00 - 13:00 uur en 14:00 - 18:00 uur
Prijs: €10,- per device per dagdeel (borg van €50,-)
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen
Wanneer: Dagelijks van april t/m oktober.

Geocaching tocht



Boogschieten is een bijzondere ervaring: Geest, lichaam techniek en de boog 
werken samen als één om de pijl in het doel te krijgen. Schieten met een boog 
is een spannende belevenis!

Voor: Vanaf 12 jaar, minimaal 4 deelnemers 
Tijd: 10:00 - 11:00 uur  
Prijs: €10,- per sessie p.p.
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen
Wanneer: Iedere zaterdag in april, mei, juli en augustus en op 4 september.

Boogschieten

Tijdens het spelen van Archery Tag gebruik je schuimpijlen om de 
concurrentie te “taggen” en hun doelen uit te schakelen. Er is geen ervaring 
vereist om dit spel te spelen, dus je zult zeker plezier hebben, of je nu nieuw 
bent in boogschieten of een meesterboogschutter bent.

Voor: Vanaf 12 jaar, minimaal 4 deelnemers
Duur: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: €12,50 per sessie p.p.
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen 
Wanneer: 8, 15 en 29 april, 6 mei, 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en  

26 augustus en 4 september.

Archery tag



Suppen is een watersport waarbij je op een SUP board staat en jezelf 
voortbeweegt door middel van een lange peddel. SUP of ook wel Stand Up 
Paddeling genoemd is een balanssport waarbij je mentaal volledig tot rust 
komt. Met een paddle board kan je op de zee, meren, rivieren, sloten en in 
zelfs in het zwembad. SUP is een veelzijdige sport. Van jong tot oud, iedereen 
kan het leren.

Voor: Vanaf 12 jaar, minimaal 4 deelnemers 
Tijd: 10:30 - 12:00 uur  
Prijs: €20,- p.p.
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen
Wanneer: Iedere donderdag in juli en augustus.

Suppen

Scheur met je groep door de bossen! Ontdek de verschillende bospaadjes, 
race door de stofwolken of laat je vies worden door de modderige paden. De 
quads zijn voorzien van een automaat, waardoor iedereen er makkelijk op 
kan rijden.

Voor: Vanaf 11 jaar
Duur: Verschillende tijden mogelijk
Prijs: €25,- p.p. voor 2 heats á 11 minuten per heat
Verzamelen: The Lodge op Event Centre Beekse Bergen 
Wanneer: Alle weekenden, feest- en vakantiedagen.  

Gedurende de zomer alle dagen mogelijk.

Quad rijden



De Krachtige Range Rovers en Land Rover Discovery’s die wij gebruiken 
voor deze beleving zijn zeer geschikt om de meest moeilijke terreinen te 
overwinnen. Beheerst gas geven, net op tijd sturen, rakelings langs de 
bomen, rijdend door het water van ons meer, zo scheef rijden dat je net niet 
omvalt, het kan allemaal samen komen met onze 4x4 experience. Uiteraard 
is er voor de veiligheid voorafgaand aan het rijden met deze bijzondere 
voertuigen een stukje theorie.

Voor: Bestuurder in bezit van een rijbewijs. Maximaal 3 bijrijders
Duur: 2 uur
Prijs: €150,- per voertuig
Verzamelen: The Lodge op Event Centre Beekse Bergen 
Wanneer: Alle weekenden, feest- en vakantiedagen.  

Gedurende de zomer alle dagen mogelijk.

4x4 rijden

Zin in wat ontspanning? Word wakker tijdens het ontspannen Sup & Yoga 
arrangement of sluit je dag af op de sup, terwijl je geniet van de onder-
gaande zon. Je gaat onder begeleiding van een ervaren yoga instructrice het 
water op met een eigen supboard. Geniet van de totale rust om je heen en 
werk ondertussen aan je balans en spieropbouw.

Voor: Vanaf 12 jaar, zwemdiploma verplicht
Duur: 19:00 - 20:30 uur
Prijs: €30,- p.p. 
Verzamelen: Afrika Club 
Wanneer: Iedere dinsdagavond tussen 1 juli en 4 september.

Sup & Yoga
Let op! Enkel voor Back2Basic 

gasten en altijd onder 
voorbehoud van het weer



Wil jij helemaal Back2Basic gaan? Geniet dan van een Bushcraft Cooking 
arrangementen en leer om gerechten te bereiden op zelf gemaakt vuur. 
Meer Back2Basic dan dit wordt het niet! Je hebt de keuze uit 3 verschillende 
niveaus: beginner, advanced en extreme. 
Als beginner leer je vuur maken op basis van verschillende technieken. 
Je sluit af met het bakken van een broodje boven je zelfgemaakte vuur. 
Bij het advanced Bushcraft Cooking arrangement ga je zelf aan de slag 
met het snijden van hout met diverse gereedschappen. Bij het extreme 
Buschraft Cooking start je met het onder de knie krijgen van verschillende 
houtsnijtechnieken, maakt daarna zelf vuur en sluit af met het bereiden van 
een heerlijk gerecht boven je zelfgemaakte vuur.

Voor: Alle leeftijden (deelname met minimaal 4 personen)
Duur: Beginner 2 uur, Advanced 4 uur en Extreme 6 uur
Prijs: Beginner €12,50 p.p., Advanced €30,- p.p. en Extreme €50,- p.p.
Verzamelen: Afrika Club 
Wanneer: Exclusief te reserveren.

Bushcraft Workshop
Let op! Enkel voor 

Back2Basic gasten



BEEKSE BERGEN-APP
Maak jouw avontuur compleet!

Download de app
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Téléchargez l’app


