ONTDEK ONZE NATUUR
Beeksebergen.nl

OVERNACHT TUSSEN DE WILDE DIEREN

Een uniek resort

Ontdek onze natuur en prikkel al je zintuigen bij
Beekse Bergen. Het hoeft niet bij één dag op safari
te blijven. Blijf overnachten in Safari Resort Beekse
Bergen en slaap letterlijk tussen de wilde dieren. Word
één met de natuur. Er even helemaal tussenuit. Ga op
safari, ontspan in het zwembad, of doe juist even hele
maal niets. Een unieke ervaring voor het hele gezin.

Uitzicht op de savannes

Het unieke Safari Resort is bijzonder ruim opgezet met
luxe lodges, spannende safaritenten en avontuurlijke
boomhutten verspreid tussen savannes en een leeuwen
vlakte. In bijna alle accommodaties heb je direct zicht op
bijzondere dieren. Word wakker van een brullende leeuw
of ontbijt samen met nieuwsgierige giraffen!

Eindeloos plezier met de AttractiePas
Je krijgt de AttractiePas cadeau bij je verblijf in
een van de accommodaties op Safari Resort
Beekse Bergen. Met de AttractiePas heb je
tijdens je verblijf gratis en onbeperkt toegang
tot diverse dagattracties, waaronder Safaripark
Beekse Bergen en Speelland Beekse Bergen!

Oog in oog met jouw favoriete dieren
Ga op safari in Safaripark Beekse Bergen.
Ontdek de schoonheid van de savannes,
bosgebieden en haar indrukwekkende bewoners.
Sta oog in oog met leeuwen, olifanten en
giraffen en verwonder je over de veelzijdigheid
van onze adembenemende natuur.

Waterpret in Maji Springs

Ontspannen baantjes trekken in het overdekte
zwembad, terwijl de kinderen zich vermaken in de
avontuurlijke waterspeeltuin. Je kunt in het Safari Resort
de hele dag genieten van waterpret of ontspannen na
een dag vol activiteiten in onze natuur.

Eten en ontspannen in Afrikaanse sferen
Honger gekregen van al dat avontuur? Kom dan naar
het sfeervolle restaurant Moto, waar je kennismaakt
met een echte Afrikaanse braai. Ook ben je van harte
welkom in Pamoja Lounge. Hier kun je jouw familie en
vrienden uitdagen voor een gezellig potje bowlen!
Meer informatie over alle faciliteiten vind je op
Beeksebergen.nl/overnachten/safari-resort.

ACCOMMODATIES
De luxe lodges, spannende safaritenten en avontuurlijke boomhutten zijn verspreid over de uitgestrekte savannes
en prachtige bosgebieden van het Safari Resort. De accommodaties zijn geïnspireerd op de Afrikaanse cultuur en
zijn van alle luxe voorzien.

Savanne Lodge
✓ Luxe accommodatie
✓ Dichtbij de dieren

Savanne Lodge
Plus

Kidslodge

✓ Extra ruim

✓ Speels en kleurrijk

✓ Aan omheinde speeltuin

✓ Rolstoelvriendelijke optie
80 m2

Savanne
Groepslodge
✓ Direct aan de savanne
✓ Geschikt voor groepen

80 m2

6 personen

110 m2

6 personen

150 m2

2 badkamers (1 sauna)

8 personen

2 badkamers (1 sauna)

14 personen

2 badkamers (1 sauna)

3 badkamers (1 sauna)

Boomhut

Safaritent

Safaritent Plus

Groepslodge

✓ Unieke accommodatie

✓ Kamperen in luxe

✓ Kamperen in luxe

✓ Geschikt voor groepen

✓ Uitzicht over het water

✓ Ruime leefkeuken

✓ Twee woonlagen

✓ Ruime accommodatie

47 m2

Vrijstaand

65 m2

150 m2

6 personen

49 m2

8 personen

14 personen

Lodge

Lodge Plus

✓ Luxe accommodatie

✓ Extra ruim

✓ Aan water of bosrand

✓ Aan water of bosrand

80 m2

110 m2

6 personen

8 personen

Een complete beschrijving van alle accommodaties vind je op
Beeksebergen.nl/overnachten/accommodaties.
Meer informatie of gelijk boeken? Bel naar 088-9000360 of kijk op Beeksebergen.nl.

SAFARI RESORT
Avond
Middag

16

LEGENDA

Ochtend

LEGENDA

Lodge

1. In- en uitgang
Safari Resort

Lodge

Kidslodge

Entree Safaripark/
Safari Resort

Kidslodge

6 personen

6 personen

Parkeerplaats

Savanne Lodge
6 personen

1

Lodge Plus

15

LEGENDA

8 personen

Savanne Lodge Plus

2

6 personen

Savanne Lodge
6 personen

Slagboom ingang
Slagboom uitgang

8 personen
rolstoelvriendelijk

Wandelbos

Savanne Lodge Plus

Halte Struisvogelexpress

8 personen

6 personen

Lodge Plus
8 personen

Savanne Lodge Plus
8 personen
rolstoelvriendelijk

Savanne Lodge Plus
8 personen

Speeltoestellen
Groepslodge

Groepslodge

14 personen

Oplaadpunt auto

Safaritent

Uitkijkpunt

Safaritent

Safaritent Plus

Route naar Vakantiepark

Safaritent Plus

6 personen

8 personen

Boomhut

14 personen

6 personen

8 personen

Milieustraat

6 personen

Boomhut
6 personen

Binnenverblijf dieren

Wandelroute
naar Safaripark

Binnenverblijf dieren

Auto- en bussafari

KARIBU TOWN

Auto- en bussafari

Wandelpad
Verharde weg
Grens Safari Resort
en Safaripark

Guest Service
Market
Restaurant Moto
Toiletten
Pamoja Lounge
Ranger Basecamp
Maji Springs
Bowlingbanen
BHV verlening

Wandelpad
Verharde weg
Grens Safari Resort
en Safaripark

PARKEREN OP HET SAFARI RESORT
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12
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Het Safari Resort is een autoluw park.
Parkeer daarom uw auto op een van de
centrale parkeerplaatsen, aangegeven met dit icoontje
De ruimte bij uw lodge is bedoeld voor
het laden en lossen van uw bagage.
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