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Ontdek onze natuur in Beekse Bergen.
Het Safaripark met de uitgestrekte savannes 
vol met wilde dieren. Ervaar de rust en ruimte 

in het Vakantiepark of beleef het ultieme 
safarigevoel tijdens een overnachting tussen 

de wilde dieren in het Safari Resort.
Of geniet van een dag vol pret aan het strand 

van Speelland. Dit alles maakt de wereld 
van Beekse Bergen al meer dan 25 jaar een 

geliefde locatie voor meetings en events.



Voor een inspirerende omgeving kiest u Beekse Bergen. Stap met collega’s 

aan boord van een safaribus of -boot en ontdek de savannes. Of bied 

uw gasten een meerdaagse safaribeleving in het Safari Resort waar u 

overnacht tussen de wilde dieren. Op het outdoorterrein kunnen tot wel 

60.000 bezoekers genieten van een concert of festival. Best Kept Secret 

Festival en Decibel Outdoor zijn hiervan succesvolle voorbeelden. 

ONTDEKKEN, SAMENKOMEN EN VIEREN

Ontdek de zakelijke locaties van Beekse Bergen. Iedere locatie in 

Beekse Bergen is uniek, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het team 

van Beekse Bergen Meetings & Events denkt graag mee over de 

mogelijkheden en samen maken we van uw evenement een succes.





In het Safaripark ontdekt u de natuur met uw eigen auto, de Safaribus 

of -boot of te voet. In het weids uitgestrekte park leven meer dan 150 

diersoorten. Of u nu op zoek bent naar een inspirerende locatie, een 

teambuilding activiteit, een unieke relatiedag of een onvergetelijke 

zakelijke familiedag, in het Safaripark kan het allemaal. Het is zelfs 

mogelijk om het Safaripark en het Safari Resort exclusief af te huren.

SAFARI RESTAURANT

In het Safari Restaurant heeft u een fantastisch uitzicht op de 

leeuwen en gorilla’s. Dit biedt onder andere een bijzonder 

sfeervolle omgeving voor een ontvangst, lunch en barbecue.





Het Event Center ligt aan het 40 hectare tellende outdoorterrein en is 

omgeven door groen en water. In het Event Center bevinden zich vijf ruimtes 

met unieke thema’s die plaats bieden aan 20 tot 1.500 gasten. Elke ruimte 

beschikt over een eigen bar en muziekinstallatie. De plenaire ruimte, de 

Serengeti Lounge, is voorzien van de nieuwste technieken en is plug-

and-play ready. De ruimte is voorzien van een groot doorzichtscherm. De 

Adventure ruimtes zijn los inzetbaar en door schuifpanelen te combineren. 

Het Event Center is hierdoor geschikt voor kleinere én grotere feestelijke 

evenementen, congressen en zakelijke programma’s. Het team van Beekse 

Bergen Meetings & Events denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

THE LODGE

Deze robuuste en sfeervol ingerichte blokhut is van alle gemakken 

voorzien. The Lodge ligt op een heuvel middenin de natuur met een 

overdekt terras met uitzicht op het Victoriameer. Deze bijzondere 

locatie is uniek voor elke zakelijke of feestelijke bijeenkomst.







Beleef het ultieme safarigevoel en slaap letterlijk tussen de 

wilde dieren in het Safari Resort. Word wakker van het gebrul 

van de leeuwen, ontbijt op het terras met uitzicht over zebra’s 

en neushoorns. Het Safari Resort is uniek in Europa en biedt 225 

accommodaties die verspreid liggen tussen twee savannes en een 

leeuwenvlakte. De accommodaties voor 6, 8 en 14 personen zijn 

zeer luxe afgewerkt en voorzien van onder andere  een sauna.

BRUISEND CENTRUM: KARIBU TOWN

Het kloppend hart van het Safari Resort is Karibu Town. Hier vindt 

u restaurant Moto, een bar, bowlingbanen, een overdekt zwembad 

en het imposante terras met uitzicht op de savannes. Een exclusief 

personeelsfeest mét overnachting?  

Ook is het mogelijk om het Safari Resort exclusief af 

te huren voor uw evenement. Wij staan voor u klaar 

om uw evenement onvergetelijk te maken.

GRATIS TOEGANG SAFARIPARK EN SPEELLAND BEEKSE BERGEN

Verblijft u op het Vakantiepark Beekse Bergen? Dan geniet u ook van 

gratis toegang tot het Safaripark en Speelland Beekse Bergen.







Rust en ontspanning vindt u in het Vakantiepark Beekse Bergen dat omringd 

is door bos en water. Na een onvergetelijk feest kunnen uw 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. Geniet 

van een heerlijk ontbijt op het terras van uw accommodatie terwijl u de 

hoogtepunten van alle feestelijkheden nog eens voorbij laat komen.

GRATIS TOEGANG SAFARIPARK EN SPEELLAND BEEKSE BERGEN

Verblijft u op het Vakantiepark Beekse Bergen? Dan geniet u ook van 

gratis toegang tot het Safaripark en Speelland Beekse Bergen.







Relaxed genieten van een cocktail in de zon aan het strand, terwijl de 

kinderen hun hart ophalen in een van de attracties. Dat kan in Speelland.

Speelland is de plek waar u omringd wordt door water- en speelplezier. 

De combinatie van de sfeervolle locatie met de speelse activiteiten en 

attracties maakt Speelland bijzonder geschikt voor gasten met kinderen. 

BEACH BARBECUE

Stelt u zich voor: Een zwoele zomeravond, een DJ, een 

BBQ, cocktails en een prachtige zonsondergang. Voor een 

Beach Barbecue 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 familie- of relatiedag.



Vier de winter met ons mee bij Beekse Bergen. De dagen beginnen 

te korten, de wind is guur en het is stil op de straten van Brabant. 

Behalve bij de Beekse Bergen! Kerstborrel, nieuwjaarsbijeenkomst, 

eindejaarsfeest of kick off meeting. De haard staat al aan. Trek 

uw winterboots en handschoenen aan en ga samen met onze 

rangers het Safaripark in en zie langzaam de laatste zonnestralen 

verdwijnen. Warm uw handen met glühwein boven een knisperend 

kampvuur tijdens de kerstborrel of geniet met de kinderen van 

een eigen Sinterklaas intocht op het Victoriameer. Het team van 

Beekse Bergen Meetings & Events denkt graag samen met u mee 

en samen maken we uw winterse evenement een groot succes.





Organiseert u een event voor een grote groep personen en is stilzitten 

niet jullie ding? Kies dan voor een van de uitdagende activiteiten op, in 

en rondom Beekse Bergen. Crossen met een 4x4 over heuvels en door 

het water en tem het off-road terrein. Of versterk het teamgevoel met 

een spetterende teambuildingsactiviteit. Een cursus flyboarden of een 

extreem tochtje met de ribboot over het Victoriameer? Bij Beekse Bergen 

is alles mogelijk. Gaat u liever voor een exclusieve safari? Probeer dan 

eens de gamedrive, waarbij u een unieke tocht over de savannes van 

Beekse Bergen maakt, waarbij u ontzettend dicht bij de dieren komt.





Beekse Bergen verzorgt het entertainment voor uw

feest tot in de puntjes. Van een hippe DJ tot allround 

band én van een spetterende openingsact tot slotact. 

Wij helpen u hier graag bij met ons uitgebreide 

aanbod aan entertainment en kiezen samen wat 

het beste bij uw event past. Bij Beekse Bergen 

zijn de mogelijkheden eindeloos om iedereen 

een onvergetelijk evenement te bezorgen!







SAFARIPARK
Ontdek de prachtige natuur van Safaripark 

Beekse Bergen in Brabant. Samen er écht even 

tussenuit. Ga op safari door de natuur en kom oog 

in oog te staan met wilde dieren. Een leerzame en 

unieke reis door de wereld van Beekse Bergen.

EVENT CENTER
In Beekse Bergen is iedere bijeenkomst uniek en 

zijn de mogelijkheden eindeloos. Groot of klein 

en binnen of buiten; wij zorgen ervoor dat uw 

zakelijke bijeenkomst niet snel wordt vergeten.

SPEELLAND

Bij Speelland Beekse Bergen beleven kinderen een 

heerlijke dag vol speelplezier en waterpret. Terwijl 

de kinderen zich vermaken in de verschillende 

attracties kunt u als ouder heerlijk bijkomen op 

het zandstrand. Met het hele gezin genieten!

SAFARI RESORT

Slaap letterlijk tussen de wilde dieren in Safari Resort 

Beekse Bergen. Word één met de natuur. Er even 

helemaal tussenuit. Ga op safari in het Safaripark, 

ontspan in Maji Springs of doe juist even helemaal 

niets. Een unieke ervaring.

VAKANTIEPARK
Op een plek die omgeven is door bos en water, kunt u 

genieten van wat u het liefst doet. Een dagje 

zwemmen in het overdekte Junglebad, klimmen en 

klauteren op de speeltoestellen, vissen in het 

Victoriameer of juist even helemaal niets.





Zelf ervaren wat Beekse Bergen 
voor uw event kan doen? Kom 
langs en ontdek onze natuur!

013-5491160
organiseren@beeksebergen.nl
beeksebergen.nl/organiseren








