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ER ER ÉCHT EVEN TUSSENUIT
Ontdek onze natuur en prikkel al je zintuigen bij Beekse Bergen. Het hoeft niet bij één dag op safari te blijven;
blijf met het hele gezin overnachten op het door water en bos omgeven Vakantiepark Beekse Bergen. Hier ben je
er echt even tussenuit.

Voor ieder wat wils
‘Verveling’ is een woord dat in Vakantiepark Beekse Bergen niet zal vallen. Er zijn vele activiteiten en faciliteiten
die voor plezier, ontspanning of juist spanning zorgen. Een dagje zwemmen in het overdekte Junglebad, klimmen
en klauteren op de speeltoestellen, vissen in het Victoriameer, fietsen door het Brabantse landschap of juist even
helemaal niets. Voel je vrij om te doen wat jij wilt, want dit is jouw vakantie!

Heerlijk dineren
Na een hele dag zwemmen, een dagje Safaripark of erop uit te zijn geweest, is het tijd om de smaakpapillen te
verwennen. Hoe fijn is het dan om ergens aan te kunnen schuiven, zonder zelf te hoeven koken? Ook dat is vakantie!
Daarom ben je uitgenodigd in de Afrika Club. Hier geniet je van een heerlijk diner in het restaurant of van een snelle
hap in de snackbar. Heerlijk genieten met uitzicht op het Victoriameer.

Een compleet overzicht van alle faciliteiten vind je op Beeksebergen.nl/vakantiepark.

Eindeloos plezier met de AttractiePas

Je krijgt de AttractiePas cadeau bij je verblijf in
een van de accommodaties op Vakantiepark
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.

Een vakantie vol activiteiten en 
entertainment

Tijdens jouw verblijf staan de rangers voor je
klaar om je de vakantie van je leven te bezorgen.
Niet alleen in de vakanties, maar ook in de
weekenden zijn er allerlei leuke activiteiten te 
beleven. Speel spannende wedstrijden, kom 
knutselen of maak samen Afrikaanse muziek.

http://www.beeksebergen.nl/vakantiepark


ACCOMMODATIES

Jungalow Plus
✓ Ruime accommodatie

✓ Extra luxe

 70 m2

 6 personen

Groepsjungalow
✓ Geschikt voor groepen

✓ Nabij parkfaciliteiten

 100 m2

 16 personen

Groepsjungalow 
Plus
✓ Gelegen aan water

✓ Omheinde tuin

 100 m2

 16 personen

Kidsjungalow
✓ Omheind terras

✓ Nabij speeltuin

 52 m2

 6 personen

Bungalowtent   
✓ Compleet ingericht

✓ Comfortabel kamperen

 15 m2

 6 personen

Safaritent 
Stanley
✓ Kamperen in luxe

✓ Ruime leefkeuken

 49 m2

 6 personen

Safaritent
Livingstone
✓ Kamperen in luxe

✓ Twee woonlagen

 65 m2

 8 personen

Big Five
Safaritent
✓ Glampingverblijf

✓ Eigen veranda

 47 m2

 6 personen

Blokhut
✓ Nabij parkfaciliteiten

✓ Ligging aan kanaal

 16 m2

 4 personen

Chalet Plus
✓ Ruime accommodatie

✓ Comfort en gemak

 29 m2

 4 volw. en 1 kind

Jungalow
✓ Ligging nabij water

✓ Volledig gethematiseerd

 52  m2

 6 personen

Chalet
✓ Dichtbij parktreintje

✓ Bosrijke omgeving

 23 m2

 4 personen

ACCOMMODATIES
Beleef een onvergetelijke vakantie in een van de comfortabele vakantiehuizen of vakantietenten. Of word één met
de natuur op de riante kampeerplaatsen. Alle vakantiehuizen en kampeerplaatsen liggen in een groene, bosrijke
omgeving. Een aantal staat zelfs aan het grote Victoriameer of juist dicht bij de Afrika Club. Voor de allerkleinsten
zijn er speciale vakantiehuizen die voorzien zijn van alle gemakken!



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.

Villa Maji
✓ Ligging aan water

✓ Eigen veranda

 60 m2

 4 personen

Visstek
✓ Geschikt voor 2 personen 

✓ Ongeveer 10 m2

http://www.beeksebergen.nl/overnachten/accommodaties
http://www.beeksebergen.nl



