Ontdek onze natuur

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

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.

Stap 2

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

Indien de AttractiePas inclusief is bij uw boeking, ontvangt u deze uiterlijk een dag
voor aankomst per mail.

Aankomst

De sleutel van de accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur
afhalen bij de receptie. Voor de safari- en bungalowtent is geen sleutel vereist. Indien
u een safari- of bungalowtent geboekt heeft, kunt u vanaf 15.00 uur direct doorrijden
naar uw tent. De plattegrond en de borden op het Vakantiepark wijzen u de weg naar
uw accommodatie of geboekte tent.
Mocht u voor 15.00 uur arriveren, dan kunt u al gebruikmaken van alle faciliteiten
van de Afrika Club (centrumgebouw) en eventueel de 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.
In uw accommodatie vindt u bedlinnen en een serviceset inclusief afwasmiddel of
vaatwastabletten, een afwasborstel/spons, een vaatdoek en lucifers.
Wij wijzen u er graag op dat het niet is toegestaan om in de accommodatie te
roken. In de Restyled Jungalows is het bovendien niet toegestaan om te gourmetten
en te fonduen. Via www.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 receptie.
U kunt de sleutel deponeren in het sleuteldepot bij de uitgaande slagboom.
U kunt nog de hele dag genieten van alle faciliteiten in de Afrika Club en
gebruikmaken van de AttractiePas waarmee u toegang heeft tot verschillende
attractieparken (zie ‘De AttractiePas’).
Wij verzoeken u voor het verlaten van de accommodatie:
1. Afval te deponeren in de Milieustraat nabij de ophaalbrug;
2. Beddengoed af te halen en het linnen in de linnenzak in de hal te plaatsen;
3. Keukeninventaris schoon achter te laten en de vaatwasser uit te ruimen;
4. Verlichting in de gehele accommodatie uit te doen;
5. TV’s op stand-by te zetten;
6. De koelkast schoon achter te laten;
7. De vloeren bezemschoon op te leveren;
8. De thermostaat op 18 °C te zetten;
9. Eventueel kapotte inventaris te melden bij de receptie.

Kamperen

Heeft u een kampeerplaats geboekt? Dan heeft u op de dag van aankomst vanaf
13.00 uur toegang tot de kampeerplaats en hoeft u niet eerst langs de receptie te
komen. Op de dag van vertrek dient u de kampeerplaats voor 11.00 uur te verlaten.
Het is niet nodig om uit te checken bij de receptie.
Wij verzoeken u voor het verlaten van de kampeerplaats:
1. De kampeerplaats schoon achter te laten;
2. Afval te deponeren in de Milieustraat nabij de ophaalbrug.

Informatie en praktische tips
Parkeren

Per accommodatie of kampeerplaats is één auto toegestaan. Bij de groepsjungalows
zijn 4 auto’s toegestaan. Parkeren bij de Big Five Safaritenten kan op de gezamenlijke
parkeerplaatsen nabij deze tenten.

Bezoekers en logés

Bezoekers en logés dienen aangemeld te worden bij de receptie.

Huisdieren

In enkele accommodaties en op enkele kampeervelden zijn huisdieren toegestaan op
basis van reservering. Op het Vakantiepark zijn diverse hondentoiletten aanwezig.
NB: Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.

WiFi

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.

Wasserette

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.

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 of een dagje zwemmen? 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 ook een supermarkt voor
al uw dagelijkse boodschappen. 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 verse broodjes, beleg en fruit. Reserveren is
mogelijk via de Beekse Bergen app.

Animatie en entertainment

Tijdens het verblijf op het Vakantiepark is er genoeg te beleven voor jong en oud. Kom
spelletjes doen of knutselen met Djambo, de mascotte van Beekse Bergen! Tijdens het
hoogseizoen pakt het animatieteam helemaal uit. Zo zijn er sport- en spelactiviteiten,
een talentenshow en een spannende speurtocht. Meer informatie is te vinden in de
Beekse Bergen app.
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

Bij uw verblijf in een accommodatie van Vakantiepark 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:

Huisdieren
- Safaripark Beekse Bergen
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Met de Struisvogelexpresss naar
Speelland en/of het Safaripark
Met de Struisvogelexpress (treintje) kunt u vanuit het Vakantiepark een bezoek
brengen aan Speelland en/of Safaripark Beekse Bergen. De Struisvogelexpress rijdt
op en neer tussen het Vakantiepark en Speelland en/of het Safaripark. U kunt hier
gratis gebruik van maken gedurende uw verblijf. De meest actuele vertrektijden van
de Struisvogelexpress vindt u in de Beekse Bergen app.
Let op: Of en hoe vaak de Struisvogelexpress rijdt, is afhankelijk van het seizoen.

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. Wanneer u verblijft in een accommodatie van Vakantiepark Beekse
Bergen ontvangt u, afhankelijk van uw accommodatietype en groepsgrootte, één of
meerdere uitrijtickets. Deze ontvangt u samen met de AttractiePas uiterlijk een dag voor
aankomst per e-mail. Let op: Een uitrijticket is één keer geldig. Heeft u meer uitrijtickets
nodig? 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.

