
Gelieve schriftelijk te reserveren, zo snel mogelijk en ten 
laatste 10 werkdagen voor de bezoekdatum.

Datum : ………………………………
Voor akkoord met deze reservatie en met de verkoopsvoorwaarden op onze website - www.pairidaiza.eu
Handtekening ………………………………………….
(1) De directie behoudt het recht om,  zonder voorafgaande verwittiging, wijzigingen aan te brengen aan de tarieven. 
(2) Geen gratis toegang vor kinderen jonger dan 3 jaar die met de school een bezoek brengen.
(3) Onder voorbehoud van beschikbaarheid.

TOEGANG(1)

LEERLINGEN (KLEUTER) (2) .............. X 17,00 € = .............. €

LEERLINGEN (BASIS) .............. X 17,00 € = .............. €

LEERLINGEN (SECUNDAIR) .............. X 20,00 € = .............. €

LEERLINGEN (BIJZONDER) .............. X 17,00 € = .............. €

GRATIS BEGELEIDERS .............. X 0 €

BEGELEIDERS BETALENDE .............. X 27,00 € = .............. €

Totaal aantal deelnemers : ............................. TOTAAL = .............. €

DATUM VAN HET BEZOEK
Datum van het bezoek : ..................................... Dag : Ma - Di - Wo - Do - Vr                                                                      
Uur van aankomst : .......... u ..............  Uur van vertrek : .............. u .............

GRATIS BEGELEIDERS
Kleuteronderwijs : 
1 gratis volwassene per 10 betalende leerlingen
Basis- en Secundair onderwijs : 
1 gratis volwassene per 15 betalende leerlingen
Bijzonder onderwijs : 
1 gratis volwassene per 5 betalende leerlingen

Dit formulier opsturen of faxen naar 
Reservatiedienst - Pairi Daiza  

Domaine de Cambron 
B- 7940 Brugelette 

Fax : + 32 (0) 68 455 405 
Tel. : + 32 (0) 68 250 833

E-mail : resa@pairidaiza.eu

NAAM VAN DE SCHOOL
.........................................................................................
.........................................................................................
Adres van de school
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Nummer .............  Bus ...................
Postcode ...........................................................................
Stad ..................................................................................
Land .................................................................................
.........................................................................................
Telefoon ............................................................................
Fax ....................................................................................
E-mail ...............................................................................
.........................................................................................
Verantwoordelijke
     Mevr.                  Mej.                 DH.    
Naam .................................................................................
Voornaam...........................................................................
E-mail ................................................................................
.........................................................................................
GSM van de contactpersoon ter plaatse de dag van uw 
bezoek (verplicht) ..............................................................

RESTAURATIE(1)(3)

Exclusief op de toegangsprijs - één keuze voor de hele groep - om mee te nemen.  

ONTDEKKING VAN HET PARK MET DE STOOMTREIN(1)(*)

.............. X 2,00 € = .............. €

ANIMATIE* AANTAL
LEERLINGEN

AANTAL
ANIMATIES

LEEFTIJD VAN
DE LEERLINGEN GRAAD

1 Sprookjes over dieren.....
     Afrika          Canada 2,5 - 5 JAAR

2 Wie is jouw mama? 2,5 - 5 JAAR

3 Het land van de panda, de beer die bladeren eet. 4 - 12 JAAR

4 Zelfs geen angst voor roofdieren! 6 - 14 JAAR

5 Reis tot aan de Laatste Grens 6 - 18 JAAR

6 De ontdekking van de zintuigen. 6 - 14 JAAR

7 Er was eens Pairi Daiza : “Le jardin des Mondes” 8 - 18 JAAR

8 Op zoek naar onze oorsprong... 10 - 18 JAAR

9 Welke rol speelt een dierentuin voor bedreigde diersoorten? 8 - 18 JAAR

10 De alligator als familielid van de vogels: 
een verbazingwekkende klassering! 10 - 18 JAAR

TOTAAL ............ x 60€ =  ................... €

*Indien u dezelfde animatie kiest voor meerdere klassen, gelieve de verschillende leeftijden en graden van leerligen in te vullen

PEDAGOGISCHE ANIMATIES(1)(3) : 60 €
Exclusief op de toegangsprijs - Duurtijd 1u15 - Maximum 20 leerlingen
Vul het aantal leerlingen en het aantal animaties in.

Prijs per persoon, exclusief op de toegangsprijs (leerlingen en begeleiders).

RESERVATIEFORMULIER SCHOLEN - SCHOOLJAAR 2021 - 2022
Geldig op weekdagen en gedurende de schoolperiode 2021-2022 behalve op feest- en brugdagen 
en tijdens de jaarlijkse sluiting van 10 januari 2022 tot 11 februari 2022

MENUS
MENU OASIS
     Bolognaise     4 kazen (+ water) .............. X 5,00 € = .............. €

MENU ORANGERIE
     Hamburger      4 Nuggets     Vegetarisch (+ water) .............. X 5,00 € = .............. €

MENU MOULIN - Sandwich: Ham en Kaas (+ water) .............. X 5,00 € = .............. €

GOÛTER
GOÛTER ORANGERIE
      Wafel        Banaan         Waterijs .............. X 1,50 € = .............. €

TOTAL = .............. €

         BUS               TREIN         

VERVOERMIDDEL

REF : WEB


