
Lees online

HEUGELIJK NIEUWS

Reserveer je toegang online  

Bekijk de veelgestelde vragen  

Beste abonnementhouder,

We zijn verheugd te kunnen melden dat Safaripark Beekse Bergen de deuren
weer opent voor publiek! We geven onze meest trouwe gasten – zoals jij – graag
voorrang. Daarom krijg jij als abonnementhouder vanaf vrijdag 15 mei al exclusief
toegang tot het park. Vanaf maandag 25 mei opent Safaripark Beekse Bergen
voor iedereen de deuren. Het park ligt er prachtig bij, we kunnen niet wachten
om jou te verwelkomen!

Reserveer je toegang online
Safaripark Beekse Bergen hanteert – vanwege veiligheidsredenen – een maximum
aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken en jouw bezoek te
kunnen garanderen, is het verplicht om op voorhand online toegang tot het park
te reserveren. Ook vragen wij jou om een tijdslot te kiezen, zodat wij de
aankomsten kunnen spreiden.

Getroffen maatregelen
Vanzelfsprekend heeft ook Safaripark Beekse Bergen de nodige maatregelen
moeten treffen om de veiligheid van een ieder te waarborgen. Zo zijn er
afhaalpunten bij de horeca ingericht, kun je tijdelijk maar in één richting door het
park wandelen en is er desinfectiegel aanwezig bij de sanitaire voorzieningen. Wij
vragen je voorafgaand aan je bezoek deze belangrijke informatie te lezen.
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Jouw abonnement wordt automatisch verlengd
Wij betreuren het dat je een tijd – 62 dagen om precies te zijn – geen gebruik hebt
kunnen maken van je abonnement. Wij vinden het daarom gepast jou als trouwe
fan hiervoor te compenseren. In tegenstelling tot eerder bericht verlengen we
daarom jouw abonnement automatisch met 2 maanden. Je hoeft hiervoor niets
te doen. 

Toch liever een waardecheque?
Ontvang jij liever een waardecheque, te besteden bij de horeca en/of
souvenirshops in het park? Dat kan ook! Aan iedere dag dat jij geen gebruik hebt
kunnen maken van je Safaripark abonnement, wordt een waarde van € 0,17
toegekend. Dat is wat jij per dag betaalt voor jouw abonnement. Dit komt neer
op een waardecheque met een totaalbedrag van € 10,54. Heb je een combi-
abonnement Safaripark / Speelland, dan geldt een totaalbedrag van € 11,78 (€
0,19 per dag). Let op: Speelland is vanaf 21 mei weer geopend. Meer informatie /
de mogelijkheid om te reserveren voor Speelland volgt spoedig op
www.beeksebergen.nl/spelen.

Heeft de waardecheque jouw voorkeur? Laat het ons dan uiterlijk 1 juni a.s. weten
per e-mail (compensatie@beeksebergen.nl) waarna je verder zal worden
geïnformeerd. Let op: voor kinderen met een abonnement tot 3 jaar geldt dat
hun abonnement automatisch met 2 maanden verlengd wordt. Ook als zij in de
periode van 14 maart – 14 mei de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken ernaar uit om
je weer te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet, 
Safaripark Beekse Bergen

OP SAFARI    SPELEN    OVERNACHTEN    ORGANISEREN
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