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ORGANISEREN ZIT IN ONZE NATUUR



Beleef het ultieme safarigevoel en slaap letterlijk tussen de wilde dieren in het Safari Resort. Word wakker 
van het gebrul van leeuwen en ontbijt op het terras met uitzicht over zebra’s en neushoorns. Of doe 
inspiratie op tijdens een vergadering in een van de groepsaccommodaties terwijl de giraffen nieuwsgierig 
komen kijken. 

Organiseren zit in onze natuur

Opdrachtgevers kiezen vaak voor Beekse Bergen 
vanwege de inspiratiefactor. Stap met collega’s 
aan boord van een safaribus en ontdek de 
savannes. Of bied je gasten een meerdaagse 
safaribeleving in het Safari Resort. Denk je groter? 
Op het outdoorterrein kunnen tot wel 30.000 

gasten genieten van een festival. Best Kept Secret 
Festival en Decibel Outdoor gingen je voor. 

Vieren, ontdekken en samenkomen 

Het team van Beekse Bergen Meetings & Events kijkt 
samen met jou naar de mogelijkheden en zet zich 
in om van jouw evenement een succes te maken. 

BEEKSE BERGEN MEETINGS & EVENTS

Beekse Bergen, ontdek onze natuur. De weidse savannes vol wilde dieren in het Safaripark, de rust en 
ruimte in het Vakantiepark, een spetterende dag in Speelland of avontuurlijk overnachten tussen de wilde 
dieren maken de wereld van Beekse Bergen al meer dan 25 jaar een geliefde plek voor bezoekers. 

Van 20 tot 10.000 personen

Indoor: tot 1.400 m2 
Outdoor: 40 ha

12 vergader- en feestruimtes

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

Ruim 3.500 parkeerplaatsen
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DE WERELD VAN BEEKSE BERGEN 

The Lodge

The Cabin
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The Cabin

De knusse Cabin, bestaande uit een gezellige 
zitkamer met bar, open haard en groot 
buitenterras, biedt de perfecte uitvalsbasis 
voor een ontspannen borrel. De Cabin ligt 
enigszins afgezonderd aan het water en is 
daarom uitermate geschikt voor een productieve 
vergadering of brainstorm. 

The Lodge

Deze huiselijke blokhut ligt op een heuvel aan het 
water en is daardoor uitermate geschikt om te 
genieten van de natuur rondom. Deze 
aangename ambiance is uniek voor elke zakelijke 
of feestelijke bijeenkomst.

EVENT CENTER, PERSOONLIJK EN GROOTS
Gevestigd op het 40 hectare tellende festivalterrein is Event Center Beekse Bergen te vinden. Dit sfeervolle 
complex herbergt vijf ruimtes die variëren in grootte en plaats bieden aan 20 tot wel 1.500 personen. Elke zaal 
beschikt over een eigen bar en muziekinstallatie. De grote plenaire ruimte, de Serengeti Lounge, is plug-and-
play ready met geavanceerde techniek en een groot doorzichtscherm. De Adventure zalen zijn los inzetbaar 
en dankzij de schuifdeuren ook te combineren. Hierdoor is het complex uitermate geschikt voor zowel 
feestelijke events, congressen en zakelijke programma’s.
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Beach Party 

Stel je voor: Een zwoele zomer avond, een DJ, 
een Afrikaanse braai, cocktails en een prachtige 
zonsondergang. Voor een Beach Party biedt 
Speelland dé locatie. Gegarandeerd een avond 
waar nog lang over nagepraat wordt.

Combineren met Event Center 

Het Event Center grenst aan het terrein van 
Speelland! Deze combinatie biedt talloze 
mogelijkheden voor een personeelsfeest of 
zakelijke familiedag.

COCKTAILS AAN HET STRAND 
Speelland is dé plek waar je omringd wordt door water- en speelplezier. Met de sfeervolle loactie als 
basis en de speelse activiteiten en attracties, is Speelland bijzonder geschikt voor gasten met kinderen. Die 
kunnen hun hart ophalen in één van de attracties terwijl de ouders genieten van een heerlijke cocktail in 
de zon aan het strand. 
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Perfect voor zakelijke familiedag

Het is mogelijk om het Safaripark en het Safari 
Resort exclusief af te huren. Denk bijvoorbeeld aan 
een relatiedag of verwen uw personeel met een 
exclusieve personeelsdag.

Sfeervolle ruimtes 

Het Safari Restaurant biedt, met uitzicht op de 
gorilla’s en de leeuwen, een zeer sfeervolle 
omgeving voor een ontvangst, lunch, barbecue en 
meer. De Driehoek heeft een open verbinding met 
het bezoekersgedeelte van het restaurant, maar 
kan ook optisch afgeschermd worden. 

GA SAMEN OP SAFARI
In het Safaripark ontdek je de natuur met eigen auto, per bus, boot of te voet. Het grote weidse park 
herbergt meer dan 150 diersoorten. Combineer een zakelijke bijeenkomst met een avontuurlijke game-
drive over de uitgestrekte savannes en sta oog in oog met giraffen. We denken graag mee over de inzet 
van het park in jouw programma. 
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ONTDEK DE WINTER
Tijdens de wintermaanden is er bij Beekse Bergen 
genoeg te beleven. Een sfeervolle kerstborrel bij het 
kampvuur? Trek je winterboots aan en ga samen 
met onze rangers het Safaripark in, zie langzaam 
de laatste zonnestralen verdwijnen en wandel de 
donkerte in. 

Samen creëren we een sfeervol op maat gemaakt 
evenement. Vier de winter met het Winter Diner 
De Luxe met BBQ of onze Winterborrel bij Beekse 
Bergen. Kerstborrel, nieuwjaarsbijeenkomst, 
eindejaarsfeest of kick off meeting alles in een 
fantastische omgeving.

1413



Het Safari Resort is uniek in Europa en biedt 
225 accommodaties die verspreid liggen tussen 
twee savannes en een leeuwenvlakte. De 6, 8 
en 14-persoons accommodaties zijn zeer luxe 
afgewerkt en voorzien van onder andere een 
sauna.

Bruisend centrum: Karibu Town 

Het kloppend hart van het Safari Resort is 
centrumgebouw Karibu Town. Dit gebouw 
herbergt restaurant Moto, een bar, bowlingbanen, 
een overdekt zwembad en het Ranger Basecamp. 
Een exclusief personeelsfeest met overnachting? 
Of een borrel op het terras met uitzicht over de 
savanne? Wij staan voor je klaar om elk event 
onvergetelijk te maken.

UNIEK: FEESTEN, VERGADEREN EN 
OVERNACHTEN TUSSEN DE WILDE DIEREN 
Beleef het ultieme safarigevoel en slaap letterlijk tussen de wilde dieren in het Safari Resort. Word wakker van 
het gebrul van leeuwen en ontbijt op het terras met uitzicht over zebra’s en neushoorns. Of doe inspiratie op 
tijdens een vergadering in een van de groepsaccommodaties terwijl de giraffen nieuwsgierig komen kijken. 
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Festival? Blijf slapen 

Beekse Bergen biedt de mogelijkheid tot het 
afhuren van het vakantiepark, maar ook het 
opzetten van festivalkamperen is mogelijk. 
Het Vakantiepark is eenvoudig te bereiken 
vanaf het outdoorterrein en dat maakt het zeer 
aantrekkelijk voor meerdaagse events. 

GENIETEN VAN RUST IN HET GROEN 
Een overnachting in Vakantiepark Beekse Bergen zorgt voor rust en ontspanning door de omgeving van 
bos en water. Na een onvergetelijk feest kunnen gasten hier in alle rust nagenieten. Het Vakantiepark telt 
233 verschillende accommodaties variërend van comfortabele 6- of 16-persoons jungalows tot luxueuze 
safaritenten. Alle accommodaties zijn van alle gemakken voorzien en tot in de puntjes afgewerkt. 
Gasten kunnen genieten van een heerlijk ontbijt op het terras van de accommodatie terwijl de 
hoogtepunten van de avond ervoor besproken worden. 
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Dans, zing en lach 

Maak jouw event compleet met een vermakelijke 
act of live muziek. Voor jouw event hebben we het 
perfecte entertainment aanbod op maat.

Smakelijk Samenzijn 

Van ontvangst tot diner en voor ieder budget biedt 
Beekse Bergen Meetings & Events een smakelijk 
cateringaanbod. Laat je inspireren en vraag naar 
de mogelijkheden. 

UITDAGENDE ACTIVITEITEN 
In, op en rondom Beekse Bergen worden tal van activiteiten aangeboden die je kan toevoegen aan 
jouw event voor groepen groter dan 20 personen. Ga met een 4x4 weg van de gebaande paden 
en tem het Off-Road terrein, of breng jouw team samen met één van de uitdagende workshops of 
teambuildingactiviteiten. Toch liever een exclusieve safari? Dan biedt de gamedrive een unieke tocht over 
de savannes van Beekse Bergen waarbij je erg dichtbij de dieren komt. Een cursus flyboarden of een 
extreem tochtje met de ribboot over het meer? Geen probleem!
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Samen maken we jouw event bij Beekse Bergen.
Organiseren zit in onze natuur.

013-5491160
organiseren@beeksebergen.nl
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