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Periode: 2 september t/m 8 september

Activiteit advies-
leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Vroege vogel wandeling  -  €5  -  reserveer bij de Guest Service
Nog vóór het Safaripark open is, ga je samen met een Ranger op 
pad en kom je, tijdens een wandeling over het park, van alles te 
weten over de dieren en de natuur. Voor deze exclusieve 
wandeling word je opgehaald door de Ranger in Karibu Town aan 
de terraszijde. 
Let op: bij te weinig aanmeldingen wordt de wandeling 
geannuleerd.

- 08.30 - 10.30 08.30 - 10.30

Knutselen
De Rangers hebben een heleboel creatieve knutsels in het thema 
van Beekse Bergen. 

- 10.15 10.15 10.15 10.15

Dansen met de Rangers! - 10.00 10.00 10.00 10.00

Welpjestijd
Samen met de Rangers de dag beginnen, soms met een 
verhaaltje, soms met een spelletje.

0-5 09.30 09.30 09.30 09.30

Een kijkje in de stal!
De binnenverblijven zijn op dit tijdstip leeg en samen met de 
Rangers gaan we een kijkje nemen. Je kunt je vragen stellen aan de 
verzorgers en met eigen ogen zien waar de dieren verblijven als je 
ze niet op de vlakte ziet.

- 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

We verzamelen, tenzij anders vermeld, altijd in 
de Ranger Basecamp in Karibu Town.
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Periode: 2 september t/m 8 september

Activiteit advies-
leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Gamedrive  -   €15  -  reserveer via onze app!  
Ontdek de uitgestrekte savannes van het Safaripark in een open 
Land Cruiser!

Zelfstandig kunnen 
zitten is noodzakelijk

Check de
app

Check de
app

Check de
app

Check de
app

Check de
app

Check de
app

Check de
app

Speel een spelletje met de Ranger!
Één van de Rangers is in de Ranger Basecamp in Karibu Town om 
samen met jou de leukste Rangerspellen te spelen!

3+ 14.00 14.00 14.00

Spelletjes voor de allerkleinsten
Maak een safaripuzzel, speel met de knuffels, of kom een 
boekje lezen samen met de Rangers. Speciaal voor de jongste 
kinderen van Safari Resort Beekse Bergen pakken de Rangers 
helemaal uit!

0-5 14.00 14.00 14.00 14.00

Werkplaats!  -  €5  -   reserveer bij de guest service
We maken zelf de mooiste souvenirs, stoer en uitdagend! Zo maken 
we bijvoorbeeld houten puzzels, houten dieren, een fotolijstje of 
vleermuizenkasten. Vraag bij de rangers wat er vandaag op het 
programma staat!

8+ 13.30 13.30

Schminken!
De Rangers hebben de schminkspullen klaarstaan en kunnen je alles 
vertellen over de activiteiten op het Safari Resort.

- 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30

We verzamelen, tenzij anders vermeld, altijd in 
de Ranger Basecamp in Karibu Town.
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Periode: 2 september t/m 8 september

Activiteit advies-
leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Schilderen met de Rangers!
De Rangers zijn in Ranger Basecamp om samen met jou te 
schilderen en een praatje te maken. Ben jij er ook bij? 

- 14.45 14.45 14.45

Spelletjesmiddag
De Rangers organiseren een aantal leuke spelletjes vanmiddag. Bij 
droog weer spelen we buiten!

5+ 15.45 15.45 14.45

Balspelletjes met Rangers Robin en Renee!
Vanuit Karibu Town vertrekken Rangers Robin en Renee naar het 
sportveld voor balspelletjes zoals voetbal, lummelen, stand in de 
mand, fopbal of flessenvoetbal. 

6+ 15.45

Stroper speurtocht met Rangers Robin en Renee!
Vanavond gaan Rangers Robin en Renee op onderzoek uit op het 
Safari Resort, help jij ook mee? Neem ook je Ranger Guide mee om 
de checklist af te laten vinken door Rangers Robin en Renee!

8+ 15.45

Maak kennis met de Rangers!
Welkom op Safari Resort Beekse Bergen! De Rangers verwelkomen 
jullie in Karibu Town met de leukste spelletjes, hebben de 
schminkspullen klaarstaan en ze kunnen je alles vertellen over de 
activiteiten op het Safari Resort.

- 14.30-16.30

We verzamelen, tenzij anders vermeld, altijd in 
de Ranger Basecamp in Karibu Town.
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Activiteit advies-
leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

De Rangerbadge uitreiking!
Neem je ingevulde Ranger Guide mee en ontvang een echte 
Rangerbadge van de Rangers!

- 18.30 18.30 19.30

Kampvuur
Bij droog weer steken we het kampvuur op het terras van Moto aan. 
De Rangers zijn bij het kampvuur met de leukste verhalen, spelletjes 
of muziekinstrumenten. Ben jij er ook bij?

- 18.45 18.45 19.45

Ranger Basecamp academie
Één van de Rangers neemt allerlei interessante dierenspullen mee 
en geeft antwoord op al je dierenvragen! Neem ook je Ranger 
Guide mee om de checklist af te laten vinken door de Ranger!

- 17.00 17.00 17.00

Jungletheater
Ga mee op avontuur met Rangers Robin en Renee! - 19.00 19.00 19.00

Minidisco met Djambo en de Rangers!
We gaan samen dansen op de leukste safarihits en ook Djambo 
komt een danspasje wagen!

- 18.00 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30

We verzamelen, tenzij anders vermeld, altijd in 
de Ranger Basecamp in Karibu Town.
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Activiteit advies-
leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Spelletjesavond! 
De Rangers organiseren een aantal leuke spellen vanavond. We 
spelen bijvoorbeeld verstoppertje, tikkertje, stopdans, 
dobbelspelletjes of knuffelverstoppertje! Doe jij ook mee?  

4+ 18.45 18.45 19.45

Ontdek de Ranger Guide
Morgen is het zover... de uitreiking van de Rangerbadges! Heb 
jij de checklist van je Ranger Guide al af laten vinken? Of heb je 
misschien nog een vraag? Eén van de Rangers loopt rond in Karibu 
Town om je vragen te beantwoorden en je checklist af te vinken.

3+ 19.00 19.00

Hints 
Speel samen met de Rangers dit hilarische familiespel! 4+ 18.45

Tekenen met de Ranger!
Kom naar Ranger Basecamp en maak een tekening van je 
lievelingsdier, je vakantiehuisje, of misschien wel een mooie 
herinnering van je eerste dag op het Safari Resort. 

- 18.45

Weerwolven van Beekse Bergen
Het is tijd voor een spannend spel! De Rangers nemen je mee op 
avontuur tijdens Weerwolven van Beekse Bergen.

10+ 19.30

We verzamelen, tenzij anders vermeld, altijd in 
de Ranger Basecamp in Karibu Town.



Opm Animatie Indrukvel A4 liggend_V2.indd   1 25-03-19   11:44

Periode: 2 september t/m 8 september

Activiteit advies-
leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Avondwandeling  -  gratis  -  reserveer bij de Guest Service
We maken een leuke avondwandeling over het Safari Resort en 
gaan op zoek naar vleermuizen met zogenoemde ‘batdetectors’. 
Hiermee hopen we vleermuizen te kunnen spotten! 

Let op: inschrijven bij de Guest Service is verplicht!

- 20.30

Levend Stratego 
Vanavond spelen Rangers Robin en Renee Levend Stratego, doe jij 
ook mee? We verzamelen in Ranger Basecamp en verplaatsen ons 
daarna naar buiten. 

8+ 19.30

We verzamelen, tenzij anders vermeld, altijd in 
de Ranger Basecamp in Karibu Town.


