
Kom met de klas naar ZooParc Overloon en ga als echte ontdekkings-reizigers op 
pad. Er zijn leeuwen, tijgers, pinguïns en nog veel meer bijzondere diersoorten te 
ontdekken. En dat alles in een prachtige, groene omgeving. ZooParc werd dan ook 
niet voor niets door Zoover uitgeroepen als best gewaardeerde dierenpark van 
Nederland! 

Tijdens je expeditie kom je door gebieden als de Outback, Amazone en Boulders 
Beach. In de Ngorongoro leven de langste landdieren ter wereld, namelijk giraffen! 
Ze verblijven daar samen met de bijzondere brazzameerkatten. Deze aapsoort is 
nergens anders in Nederland te zien. 

Naast het ontdekken van de expeditiegebieden en lekker klimmen en klauteren in 
de speeltuinen is het ook mogelijk om een speciale speurtocht te doen door het 
park. Of reserveer een exclusieve rondleiding, waarbij een expeditielid de kinderen 
alles over de dieren verteld. Dat maakt het schoolreisje nóg leuker!

Adres

Stevensbeekseweg 21

5825 JB Overloon

Meer informatie?

Bel naar 088-9000360 of kijk

op zooparc.nl/schoolreisjes



Prijzen en arrangementen
ZooParc hanteert voordelige entreetarieven 
speciaal voor scholen (minimaal 10 personen). 
Entree is al mogelijk vanaf € 9,95 p.p.

Ook kunnen voordelig horeca-arrangementen
bijgeboekt worden. Met friet, een snack, drinken
en een ijsje wordt het schoolreisje een echt feest.

Kijk voor prijzen en arrangementen op bijgaande 
prijslijst of op zooparc.nl/schoolreisjes.

Extra optie: rondleiding met gids
“Hoe hard kan een cheeta rennen?” “Hoe slaapt 
een giraf?” “Hoe oud kan een flamingo worden?” 

Tijdens de rondleiding kan de educatieve gids alle 
vragen over de dieren beantwoorden. En 
daarnaast brengt hij jullie ook op de meest speciale 
plekken van ZooParc.

De rondleiding duurt ongeveer 2 uur. De kosten 
hiervoor bedragen € 55,-.

Vroegboekvoordeel
Boek vóór 1 april met een bezoekdatum in
de periode van 1 april t/m 31 december van 
hetzelfde jaar en profiteer van een extra
voordelig entreetarief!

Gratis lespakket
De voorpret begint al in de klas! Niet alleen in het 
park, maar ook in jullie eigen klaslokaal leren we 
jullie graag wat bij. Daarom hebben we gratis 
lespakketten ontwikkeld. Download de 
lespakketten op zooparc.nl/lespakketten

Avontuurlijke paadjes en speeltuinen
Tijdens de expeditie kun je de hoofdroute volgen.  
Je kan echter ook van de hoofdroute afwijken en 
via de avontuurlijke sluippaadjes het park 
ontdekken.

Vooraan in het park is een grote speeltuin te 
vinden. Hier kunnen kinderen zich lekker uitleven 
op de verschillende houten speeltoestellen en op 
de airtrampoline. Lekker klimmen en klauteren!



Prijslijst ZooParc Overloon voor scholen

Entree Prijs Met vroegboekkorting*

Entree voor scholen € 10,95 per persoon € 9,95 per persoon

*De vroegboekkorting geldt voor scholen die vóór 1 april boeken voor een bezoek van 1 april t/m 31 december.

Arrangementen Prijs

Arrangement Gezonde Trek – Entree, bruin broodje kaas, bruin broodje 
eiersalade, handfruit en petfles sourcy blauw

€ 16,95 per persoon

Arrangement Kleine Trek – Entree, friet met saus, fruit en ranja € 12,95 per persoon

Arrangement Grote Trek – Entree, friet met saus, frikandel, kroket of 
kipnuggets en petfles ranja

€ 14,95 per persoon

Educatieve invulling Prijs

Rondleiding (met max. 20 personen) € 55,- per rondleiding

Horeca - Bij te boeken extra’s Prijs

Raketijsje € 1,25

Snack € 2,40

Friet met frietsaus € 3,50

Frisdrank (petfles) € 3,40

Vaste klanten korting
Vorig jaar ook op schoolreis geweest bij een Libéma park? Dan is dit jaar de entree voor vier personen gratis. 

Grote groepenkorting 
Hoe groter de groep, des te hoger de korting! 

Neem voor meer informatie óf om te boeken contact op via 088-9000360.


