Ontdek onze natuur

Het grote genieten kan bijna beginnen!
In dit document vindt u alle informatie over uw aankomst en verblijf op Safari Resort
Beekse Bergen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bekijk dan de
veelgestelde vragen op onze website of neem contact met ons op via 088-9000360
(maandag tot en met vrijdag van 08.30-18.00 uur en op zaterdag en zondag van
09.00-17.00 uur) of via info@libemafunfactory.nl.

Voorafgaand aan uw aankomst
Stap 1

Om opstoppingen te voorkomen bij de slagboom van het park werken we met
kentekenregistratie. U kunt uw kenteken(s) invoeren via mijn.beeksebergen.nl, zodat
bij aankomst de slagboom bij de hoofdentree van het Safari Resort automatisch voor u
opent.

Stap 2
Tevens vragen we u uw mobiele nummer in te voeren via mijn.beeksebergen.nl, zodat
we u voor aankomst ook per sms uw pincode voor uw accommodatie kunnen sturen. De
pincode ontvangt u tevens per mail. Mocht de slagboom niet openen op basis van uw
kenteken, dan kunt u de slagboom ook openen met de pincode van de accommodatie.

Stap 3
Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat u de gegevens (volledige naam +
geboortedatum) van uw hele reisgezelschap tijdig invult in mijn.beeksebergen.nl, zodat
wij voor iedereen een AttractiePas kunnen maken.

Stap 4
De unieke pincode voor het betreden van de accommodatie wordt, samen met de
AttractiePassen, enkele dagen voor aankomst per mail naar u verstuurd.

Aankomst
U heeft vanaf 16.00 uur toegang tot uw accommodatie. U hoeft zich bij aankomst dus
nergens te melden. De plattegrond en de borden op het Safari Resort wijzen u de
weg naar uw accommodatie. Uw accommodatie opent u met de unieke pincode. De
Safaritenten hebben geen codeslot. U heeft dus geen pincode nodig om deze te openen.
Mocht u voor 16.00 uur arriveren, dan kunt u al gebruikmaken van alle faciliteiten van
Karibu Town (centrumgebouw) en de AttractiePas.
In uw accommodatie vindt u opgemaakte bedden en een handdoekenpakket per persoon
(een grote en kleine handdoek). Bovendien is er een keukenpakket aanwezig dat bestaat
uit een keukendoek, theedoek, vaatwastabletten (of afwasborstel met afwasmiddel in de
Safaritent en boomhut), pedaalemmerzak en vaatdoek. Tot slot zal er een welkomstpakket
aanwezig zijn, inclusief koffie (Puro cups), thee, suiker en melk voor de eerste dag.

Wij wijzen u er graag op dat het niet is toegestaan om in de accommodatie te roken,
te barbecueën, te gourmetten of te fonduen in verband met de brandveiligheid. Via
onze website beeksebergen.nl/parkreglement/overnachten treft u ons parkreglement.

Vertrek
Op de dag van vertrek vragen we u om de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten.
Het is niet nodig om bij het uitchecken nog een melding te maken bij de Guest Service.
U kunt nog de hele dag genieten van alle faciliteiten in Karibu Town en gebruikmaken
van de AttractiePas waarmee u toegang heeft tot verschillende attractieparken
(zie ‘De AttractiePas’).
Wij verzoeken u voor vertrek:
1.		Afval te deponeren in de Milieustraat;
2.
Het servies schoon in de keukenkasten terug te plaatsen;
3.
De schoonmaki’s te assisteren door bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen in de
daarvoor bestemde waszak te deponeren en binnen bij de voordeur te plaatsen.

Informatie en praktische tips
Parkeren
Safari Resort Beekse Bergen is een autoluw park. Dit betekent dat het enkel tijdens
aankomst en vertrek is toegestaan om met de auto op het Safari Resort te rijden om
te laden en te lossen bij uw accommodatie. Daarna is parkeren enkel toegestaan
op de aangewezen centrale parkeerplaatsen, die op de plattegrond van het Safari
Resort te vinden zijn. Uitgezonderd zijn de mindervalide accommodaties. Hier mag per
accommodatie één auto geparkeerd worden. Er geldt bovendien een eenrichtingsverkeer
op het Safari Resort.

Bezoekers en logés
Bezoekers en logés dienen aangemeld te worden bij de Guest Service.

Huisdieren
Huisdieren zijn vanwege de aanwezigheid van de vele wilde dieren niet toegestaan op
het Safari Resort. Hulphonden zijn wel toegestaan, zowel op het Safari Resort als in het
Safaripark. Hulphonden dienen wel vooraf aangemeld te worden.

WiFi
Het Safari Resort beschikt over een uitgebreid glasvezelnetwerk. Alle accommodaties
beschikken hierdoor over gratis WiFi. Ook in Karibu Town is gratis WiFi aanwezig.

Karibu Town
Karibu Town is het centrumgebouw van het Safari Resort waar alle faciliteiten te vinden
zijn. Zo kunt u bowlen en genieten van een drankje in Pamoja Lounge, waterpret beleven
in Maji Springs (verwarmd zwembad en waterspeeltuin) en genieten van heerlijke
gerechten in restaurant Moto. Daarnaast beschikt de Market over verse broodjes, leuke
souvenirs en kunt u er kleine (vergeten) boodschappen doen. In de Market is tevens onze
Guest Service gevestigd, waar u terecht kunt met al uw vragen. Ook telefonisch staan wij
u graag te woord en zijn wij 24 uur per dag bereikbaar (088-9000323).
De actuele openingstijden van alle faciliteiten in Karibu Town kunt u terugvinden in de
Beekse Bergen app.

Eten en drinken

Na een dag vol activiteiten en avontuur geniet u in restaurant Moto van heerlijke
gerechten. Het is ook mogelijk om pizza te laten bezorgen in uw eigen accommodatie.
De menukaarten zijn te vinden op Beeksebergen.nl. Het reserveren van een tafel in
restaurant Moto of het bestellen van een pizza is mogelijk via de Beekse Bergen app.
Graag wakker worden met een heerlijk vers ontbijt in uw accommodatie? Maak dan
gebruik van de ontbijtservice. Een ontbijtpakket bestaat o.a. uit: diverse dranken en
meerdere soorten broodjes, beleg en fruit. De ontbijtservice is te reserveren via de
Beekse Bergen app.

Ranger Basecamp
In Karibu Town bevindt zich ook het Ranger Basecamp. Dit is de thuisbasis van de rangers.
Er is muziek, meeleeftheater en uw kinderen kunnen er naar hartenlust knutselen.
Daarnaast zijn er allerlei speeltoestellen voor ravot- en klauterplezier. Ranger Basecamp
ligt aan de terraszijde van Karibu Town, grenzend aan de buitenspeeltuin. Het
animatieprogramma is te vinden op onze website.

De AttractiePas

Bij uw verblijf op Safari Resort Beekse Bergen ontvangt u de digitale AttractiePas.
De AttractiePas is geldig vanaf de dag van aankomst tot en met de dag van vertrek.
Met de AttractiePas heeft u tijdens uw verblijf gratis onbeperkt toegang tot de
onderstaande parken van Libéma*:
-

Safaripark Beekse Bergen
Speelland Beekse Bergen (let op: wintersluiting)
Dierenrijk*
ZooParc Overloon*
Luchtvaartmuseum Aviodrome*
AquaZoo Leeuwarden*

Zie de websites van de betreffende parken voor de actuele openingstijden.
*Parkeer-/uitrijkosten niet inbegrepen.

Gaat u met de auto naar Speelland? Vergeet dan niet een uitrijmunt te halen bij de
ingang van Speelland. Op vertoon van uw AttractiePas is de uitrijmunt gratis.
Gedurende uw verblijf ontvangt u bovendien nog eens 50% korting op de entreeprijs van
Klimrijk Brabant. Ook na uw verblijf gaat het feest verder: de rest van het jaar ontvangt u
maar liefst 25% korting op de entreeprijs van al deze attractieparken.
Met uw AttractiePas profiteert u daarnaast van korting op leuke uitjes in de omgeving.
Kijk hier voor alle voordelen.

Vervoer naar Speelland Beekse Bergen
Met de Struisvogelexpress (treintje) kunt u vanuit Karibu Town op het Safari Resort een
bezoek brengen aan Speelland Beekse Bergen. De Struisvogelexpress rijdt op en neer
tussen het Safari Resort en Speelland. U kunt hier gratis gebruik van maken gedurende uw
verblijf. De meest actuele vertrektijden van de Struisvogelexpress vindt u in de
Beekse Bergen app of bij de openingstijden op de website van Beekse Bergen.

Met de auto naar Safaripark Beekse Bergen

Het is daarnaast mogelijk om met de auto naar het Safaripark te gaan. U kunt hiervoor
de speciale autoroute aanhouden. Als uw kenteken bij ons geregistreerd is, zullen de
slagbomen van het Safari Resort naar het Safaripark automatisch openen.

Wandelen naar Safaripark Beekse Bergen

Het is ook mogelijk om te voet naar het Safaripark te gaan. Er zijn twee verschillende
routes: 1. Via de hoofdentree van het Safaripark. 2. Via een speciale route vanaf het
Safari Resort die uitkomt bij de leeuwen in het Safaripark. Deze routes zijn te vinden op de
plattegrond.

Dieren

Dierenwelzijn staat op de eerste plaats. Natuurlijk doet Beekse Bergen er alles aan om u
zoveel mogelijk te laten genieten van het uitzicht op de dieren vanuit uw accommodatie.
Echter is het Nederlandse weer soms te koud voor de dieren. De dieren gaan in dat geval
‘s nachts, en soms overdag, naar hun verwarmde stal.
Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Zij kunnen hier erg ziek van
worden. Op het Safari Resort zijn er speciale voedermomenten die u kunt bezoeken,
zoals de voedermomenten voor de leeuwen. Op het Safaripark zijn ook speciale
voedermomenten. Check de Beekse Bergen app voor meer informatie.

Wij wensen u een avontuurlijk verblijf toe!

