ORGANISEREN ZIT IN ONZE NATUUR
Beeksebergen.nl

BEEKSE BERGEN STAAT VOOR
BIJZONDERE ONTMOETINGEN
Ontmoetingen tussen mens en dier, tussen medewerker

gamedrive en ontdek de uitgestrekte savannes vol

en gast en vooral ontmoetingen met elkaar. Elkaar

giraffen en zebra’s. Bied je gasten een meerdaagse

ontmoeten in een inspirerende omgeving is waar

safaribeleving in het unieke Safari Resort. Denk je

Beekse Bergen Meetings & Events voor staat. Al meer

groter? Op het outdoorterrein kunnen tot wel 30.000

dan 25 jaar organiseren we voor iedere opdrachtgever

gasten genieten van een festival. Best Kept Secret

een bijzondere bijeenkomst. Stap met je collega’s in de

Festival en Decibel Outdoor gingen je al voor!

Indoor: tot 1.400 m2
Outdoor: 40 ha

Op minder dan 40 minuten van
Eindhoven, Nijmegen, Breda,
Rotterdam. Op minder dan 60
minuten van Utrecht

8 vergader- en feestruimtes

Ruim 1.000 parkeerplaatsen

Van 20 tot 1.500 personen

Personeelsfeest in
het Event Center
Op bussafari
langs wilde dieren

Speelland
Sfeervol
festivalterrein

Safaripark

Event Center
Vakantiepark

Safari Resort

Ongestoord
vergaderen

Meerdaagse
bijeenkomsten

Spannende
outdoor activiteiten

ONTDEK EEN NATUURLIJKE
WERELD VOL MOGELIJKHEDEN
Van personeelsfeest tot
vergadering: Event Center

Een onvergetelijk
meerdaags evenement:
Safari Resort

Diverse Break-Out
Activiteiten

maken het complex bijzonder

Niet genoeg aan één dag? Bied

bijeenkomst wat te bieden. Daag je

geschikt voor bijeenkomsten die

je gasten een onvergetelijke

medewerkers uit voor een middag

wel een snufje avontuur kunnen

overnachting in het luxe Safari

survivallen, tem het ruige terrein

gebruiken! Op het buitenterrein

Resort. Na een productieve sessie in

van het Event Center met een

bieden The Cabin & The Lodge

slaap vallen tussen de wilde dieren,

Landrover of quad of geniet van

een inspirerende ruimte waarin je

om vervolgens met frisse energie

op maat gemaakt entertainment.

ongestoord kan werken, borrelen

weer aan de slag te gaan? Het kan

Onze medewerkers nemen graag

of feesten. Met collega’s op een

in het Safari Resort!

de tijd om een zo’n tof mogelijk

De diverse gethematiseerde zalen

Beekse Bergen heeft voor elke

echte Gamedrive? Het kan! Op

programma voor je samen te

de uitgestrekte savannes van

stellen.

het safaripark ontdek je, onder
begeleiding de meer dan 1.400
wilde dieren.

Zelf ervaren wat Beekse Bergen voor jouw evenement kan doen?
Kom eens langs, dan laten we het graag aan je zien.
013-5491160
organiseren@beeksebergen.nl
Beeksebergen.nl

