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FAMILIEREIZEN

Voormiddag: We verkennen het park 
in alle vrijheid. Tem de golven van de 

Wildwaterbaan, ga op ontdekking in The 
Forbidden Caves of sta oog in oog met 
de enige, echte King Kong. Meer snel-
heid? Vlieg door de dubbele schroeven 
en duizelingwekkende loopings in de 
zeven rollercoasters. 

Middag: Vrij middagmaal in het 
park.

Namiddag: Eerst wat rust : bekijk de 
mooie omgeving vanuit het Reu-

zerad. Meer avontuur? Snel dan naar 
het mysterieuze Khyonesia voor onze 
nieuwste Virtual Realityachtbaan Mount 
Mara, waar de kwade geesten een 
enorme vulkaanuitbarsting hebben ver-
oorzaakt. Slaag jij erin om de dodelijke 
vuurzee voor te blijven? 

Avond: Het einde van deze boeiende 
dag is om 18u00.

Voormiddag: We verkennen dit park 
in alle vrijheid. We bezoeken het 

betoverende Afrika: leeuwen, luipaar-
den, witte neushoorns,… staan broe-
derlijk naast olifant Suzy, de giraffen 
en de aapjes. We trekken van de ene 
vishut naar de andere, over het water 
om de zeeleeuwen te bekijken en we 
wanen ons in Australië. 

Middag: Vrij middagmaal in Pairi 
Daiza.

Namiddag: Nu kunnen we de 
Indonesische rijstplantages bezoe-

ken, we aanschouwen de prachtige 
exotische planten, de kleurenpracht en 
beelden die vanuit de andere kant van 
de wereld komen. We kunnen rustig 
verpozen in de Chinese tuin, welke de 
grootste van Europa is. We ontdekken 
de traditionele paviljoenen, de tem-
pels en eeuwenoude bonzais. Tevens 
het Rijk van de rode panda’s, de alli-
gators en zoveel meer. Sinds de komst 
van de 2 reuzenpanda’s kunnen we de 
panda’s volgen in hun bijna natuurlijke 
habitat. Zij wonen in een speciaal voor 
hen ontworpen bamboewoud. Als we 
meer vissen willen zien, begeven we 
ons best naar het reusachtig aquarium 
“Nautilius”. Teveel om op te noemen en 
nog zoveel te ontdekken… 

Avond: Het einde van deze fijne 
 dag is voorzien omstreeks 

sluitingstijd.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Toegang tot Bobbejaanland
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 17 juli 2018
 �Woensdag 22 augustus 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Toegang tot Pairi Daiza
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zaterdag 07 april 2018
 � Donderdag 19 juli 2018
 � Zondag 26 augustus 2018

€ 40 pp
kinderen tem 11 jaar: € 34 pp 
Opstapplaats: D4

€

€ 59 pp
kinderen tem 11 jaar: € 45 pp 
Opstapplaats: D15

€

Pairi Daiza betekent ‘gesloten tuin’ of ‘paradijs’ in het Oud-Perzisch. Op 55 hectaren ontdekt u meer dan 5000 dieren die te midden van prachtige bomen, bloemen en 
planten leven. Op 2 juni 2016 vierde het park de geboorte van Tian Bao, wat onmiddellijk wereldnieuws werd. Een reden te meer om een bezoek te plannen aan dit 
wondermooi dierenpark!

Pairi Daiza BELGIE

Bobbejaanland is een pretpark in Lichtaart, gelegen tussen Herentals en Kasterlee in België en is genoemd naar zijn oprichter Bobbejaan Schoepen. Het park is geschikt 
voor jong en oud. Je vind er 40 rustige, matige en intense attracties. 

Bobbejaanland BELGIE • NIEUW


