
 
OPENINGSTIJDEN VAKANTIEPARK BEEKSE BERGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 16 november t/m zondag 22 november 2020 
 

Receptie Vakantiepark 

Maandag 09:00 tot 12:00 uur 

Dinsdag t/m donderdag Gesloten 

Vrijdag 10:00 tot 19:00 uur 

Zaterdag 10:00 tot 16:00 uur 

Zondag 10:00 tot 16:00 uur 

 

Check-out tijd 

Jungalow, Chalet, Blokhut of Vakantietent  10:00 uur* 

Kampeerplaats  11:00 uur 
*De sleutel kun je bij de uitgaande slagboom in het daarvoor 
bestemde sleuteldepot deponeren 

 

Restaurant Kaapstad  
In verband met het Coronavirus is ons restaurant helaas gesloten. 

Gelukkig zijn wij in het weekend wel geopend voor het afhalen van heerlijke maaltijden. 

U kunt uw bestelling doorgeven op het telefoonnummer: 013-5491164 

 

Vrijdag: Diner 16:00 tot 20:00 

Zaterdag & zondag: lunch 12:00 tot 17:00. Diner 17:00 tot 20:00 uur 

 

Pizza afhalen (op het Safari Resort) 

Vrijdag t/m zondag tussen 17:00 en 20:00 uur  

*Pizza bestellen kan via de Beekse Bergen app 

 
Snackbar ‘t Peuselhappie 

In verband met het Coronavirus kunt u uw snackbarbestelling enkel afhalen in restaurant 

Kaapstad.  

Vrijdag t/m zondag: 16:00-20:00 uur. 

 



Supermarkt 
Maandag t/m donderdag gesloten 

Vrijdag 15:00 tot 18:00 uur 

Zaterdag en zondag 08:30 tot 11:00 uur 

 

Infoshop 

Maandag t/m donderdag: gesloten 

Vrijdag: 16:00-20:00 

Zaterdag en zondag: 10:00-20:00 

 

 

Binnenzwembad Junglebad 
Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 

 
 

 

http://www.beeksebergen.nl/


 
OPENINGSTIJDEN ATTRACTIEPARKEN VAN LIBÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Safaripark Beekse Bergen 
Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 

 

Speelland Beekse Bergen 

Gesloten  

 

Dierenrijk 
Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 

 

 

ZooParc Overloon 

Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 

 

AquaZoo Leeuwarden 
Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 

 

 

Luchtvaartmuseum Aviodrome 
Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november. 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 

 

 
Klimrijk Brabant Reserveren is noodzakelijk: 088-9000360 

Gesloten tot en met 18 november ivm Covid-19 Maatregelen. 

Voor meer informatie betreft de openingstijden na 18 november 

check www.beeksebergen.nl of informeer bij onze receptie 
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