Ontdek onze natuur

Het grote genieten kan bijna beginnen!
In dit document vindt u alle informatie over uw aankomst en verblijf bij Back2Basic op
Vakantiepark 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

Vertrek

Op de dag van vertrek vragen we u om de kampeerplaats vóór 11.00 uur te verlaten.
Het is niet nodig om bij het uitchecken nog een melding te maken bij de receptie.
U kunt nog de hele dag genieten van alle faciliteiten in de Afrika Club, Speelland en de
eventueel bijgeboekte AttractiePas waarmee u toegang heeft tot verschillende
attractieparken (zie ‘De AttractiePas’).
Wij verzoeken u voor het verlaten van de kampeerplaats:
1. De kampeerplaats schoon achter te laten (we vinden het immers van belang
dat de schoonheid van de natuur behouden wordt);
2. Afval te deponeren in de Milieustraat nabij de ophaalbrug.

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 Vakantiepark automatisch voor
u opent.

Informatie en praktische tips

Stap 2

Parkeren

Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat u de gegevens (volledige naam +
geboortedatum) van uw hele reisgezelschap tijdig invult in mijn.beeksebergen.nl.

Stap 3

Uw toegangspas voor Speelland Beekse Bergen (en eventueel bijgeboekte
AttractiePas) ontvangt u uiterlijk een dag voor aankomst per mail.

Aankomst

Voor het Back2Basic terrein is geen sleutel verreist. Vanaf 13.00 uur kunt u direct
doorrijden naar het Back2Basic terrein en zelf een plek uitkiezen in de natuur om uw
tent op te zetten. De plattegrond en de borden op het Vakantiepark wijzen u de weg
naar het Back2Basic terrein.
U dient te parkeren op het terrein naast het Back2Basic terrein, aangezien het terrein
zelf autovrij is.
Mocht u voor 13.00 uur arriveren, dan kunt u al gebruikmaken van alle faciliteiten van
de Afrika Club (centrumgebouw) en de eventueel bijgeboekte AttractiePas. Arriveert u
na openingstijd van de receptie (de actuele openingstijden zijn te vinden in de Beekse
Bergen app)? Neem dan contact met ons op via 088-9000323.
Via www.beeksebergen.nl/parkreglement/overnachten treft u ons parkreglement.

Het Back2Basic terrein is een autovrij terrein, en is enkel toegankelijk voor
kampeerders met een tent. Parkeren is enkel toegestaan op de centrale parkeerplaats
naast het Back2Basic terrein. Er is op dit parkeerterrein één auto per kampeerplaats
toegestaan. Overige auto’s dienen te parkeren op de parkeerplaats naast de
receptie. Bij het Back2Basic parkeerterrein staat een leen bolderkar klaar om uw
kampeerspullen naar een eigen gekozen plek in de natuur te brengen.

Bezoekers en logés

Bezoekers en logés dienen aangemeld te worden bij de receptie.

Huisdieren

Op het Back2Basic terrein zijn huisdieren toegestaan op basis van reservering. Op het
Vakantiepark zijn diverse hondentoiletten aanwezig. NB: Honden dienen te allen tijde
aangelijnd te zijn.

WiFi, stroom en water

Het gebruik van WiFi is gratis op Vakantiepark Beekse Bergen. U kunt gemakkelijk
inloggen door de KPN hotspot te selecteren en akkoord te gaan met de voorwaarden.
U heeft hiervoor geen code nodig. Heeft u problemen met inloggen? Dan kunt u het
beste contact opnemen via 0800-0414. NB: De WiFi-verbinding is niet optimaal op
het Back2Basic terrein. Heeft u een goede WiFi-verbinding nodig? Dan raden we u
aan om in te loggen vanaf een andere plek op het Vakantiepark dan het Back2Basic
terrein.

Wasserette

Bij Back2Basic gaat u echt terug naar de basis. Water, douches, toiletten en stroom
vindt u daarom enkel bij het sanitairgebouw op het Back2Basic terrein. Daarnaast
is er een Hang Out waar u gezellig kunt samenkomen en waar ook stroompunten
aanwezig zijn.

Bij de Afrika Club bevindt zich ook een wasserette (naast de ingang van de
supermarkt). De wasmachines zijn te activeren door middel van muntgeld. Een
wasbeurt kost € 4,- en drogen kost € 0,50 per 10 minuten.

Afrika Club

De AttractiePas

In het midden van het Vakantiepark ligt de Afrika Club. In dit levendige centrum
gebouw kunt u heerlijk eten in restaurant Kaapstad, zwemmen in het overdekte
Junglebad en dansen en knutselen in de animatieclub. Bovendien kunt u hier tafel
tennissen en midgetgolfen. Er zijn gratis midgetgolfsticks en tafeltennisbatjes af
te halen bij de infoshop in de Afrika Club. Een potje volleybal op het strand en een
partijtje voetbal op het sportveld behoren ook tot de mogelijkheden. De omgeving
verkennen op de fiets? Er zijn fietsen te huur bij de infoshop in de Afrika Club.

Eten en drinken

Bijkomen na een actieve wandelsafari, geocaching tocht of een middagje
yogasuppen? Geniet van een heerlijke lunch of diner in restaurant Kaapstad
(reserveren is mogelijk via de Beekse Bergen app) of ga voor een snelle, gemakkelijke
maaltijd naar snackbar ‘t Peuselhappie. Liever zelf koken? In de Afrika Club vindt u
een supermarkt voor al uw dagelijkse boodschappen. Zin om zelf te barbecueën? Dit
is enkel toegestaan bij de centrale Hang Out op het Back2Basic terrein. Barbecueën
bij de eigen tent is niet toegestaan.

Animatie en entertainment

Tijdens het verblijf op het Vakantiepark is er genoeg te beleven voor jong en oud. Kom
knutselen met Djambo, de mascotte van Beekse Bergen, of neem deel aan de
verschillende activiteiten van het animatieteam. Zo kunt u deelnemen aan diverse
sport- en spelactiviteiten, een geocaching tocht, een bushcraft workshop of een
sup&yoga les. Daarnaast is het mogelijk om een kano te huren om het Victoriameer
te verkennen. Tot slot kunt u allerlei extra’s bijboeken om uw Back2Basic ervaring
helemaal compleet te maken.
Let op: In het laagseizoen is er alleen een animatieprogramma van vrijdag tot en met
zondag.

Vissen

Op Vakantiepark Beekse Bergen kunt u heerlijk genieten van een visvakantie aan
het water. Het Vakantiepark staat bekend om het grote Victoriameer, dat direct in
verbinding staat met het Wilhelminakanaal. Als gast van het Vakantiepark mag u zo
vaak vissen als u wilt, mits u in het bezit bent van een vispas. Het aanbod aan wit- en
roofvis varieert van brasem, voorn en winde tot grote karpers, snoek, baars en paling.
De vangst meenemen is echter niet toegestaan. Neem contact op met de receptie
voor meer informatie over het visreglement.

Gedurende uw verblijf heeft u onbeperkt toegang tot het naastgelegen Speelland
Beekse Bergen. Met de bij te boeken AttractiePas krijgt u tijdens uw verblijf tevens
toegang tot onderstaande parken:
-
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Met de auto naar Speelland en/of het Safaripark

Het is ook mogelijk om met de auto naar Speelland en/of het Safaripark te gaan. Voor
Speelland heeft u geen uitrijticket nodig. Voor het Safaripark heeft u daarentegen wel
een uitrijticket nodig. Deze kunt u aanschaffen bij de Gastenservice van het Safaripark.
Heeft u een AttractiePas bijgeboekt? Dan kunt u op vertoon van de AttractiePas bij
de Gastenservice van het Safaripark een uitrijticket aanschaffen voor slechts € 5,- (in
plaats van € 9,50).

Noodnummer

Mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor u direct hulp nodig heeft, dan kunt u
gebruikmaken van het noodnummer.
Beekse Bergen: 088 9000 322
Meldkamer: 088 298 18 78
Politie, brandweer en ambulance: 112
Waarschuw bij het inzetten van 112 ook altijd de receptie, zodat zij voor opvang en
doorverwijzing kunnen zorgen vanaf de hoofdingang.

Beekse Bergen app

Maak het avontuur compleet met de Beekse Bergen app! Kies uw weg via de
plattegrond, ontdek alles over de dieren van het Safaripark, bekijk de attracties van
Speelland en check de actuele openingstijden van alle faciliteiten.

