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Pairi Daiza werd gesticht door Eric Domb in 1994 en betekent in het
Oudperzisch “gesloten tuin”. Het is de oudste benaming die onze
beschaving ooit aan “het paradijs” heeft gegeven.
Het is een buitengewoon park, welk steeds in beweging is tijdens de
wintermaanden, (wanneer ons park gesloten is) en waarvan er elk jaar
nieuwigheden zijn te ontdekken voor onze trouwe en nieuwe bezoekers.
Ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag opent Pairi Daiza een nieuwe
wereld, “ The Last Frontier “. Er komen acht hectare bij, waarin uw groep
kan meenemen naar Brits-Columbia (Noord-Amerika) om er kennis te
maken met grijze en zwarte wolven, bruine en zwarte beren, poema’s,
Stellerzeeleeuwen, elanden enz. En om de wonderen van de AmerikaansIndiaanse cultuur te ontdekken.
Kom binnen in ons paradijs van 70ha, te beginnen met de natuur, de eeuwenoude
bomen, de mysterieuze planten van de andere kant van de wereld.
Begeef U op aaiafstand van onze 7.000 dieren die perfect in harmonie
samen leven, zonder natuurlijk de Big 5 (leeuw/olifant/buffel/luipaard/
neushoorn) te vergeten van Afrika.

Ontdek 9 verschillende werelden, unieke meesterwerken van authentieke
architectuur & ambacht, vervaardigd door de beste vakmannen uit China,
Indonesië, Thailand en Togo, een echte parel voor het oog.

DE FAMILIEDAG
Voor de organisatie van uw Familiedag, stellen
wij u graag verschillende programma’s voor, en
dit voor ieder budget. Wij bieden u verschillende
forfaits aan die de toegang tot Pairi Daiza bevatten,
een gepersonaliseerde ontvangst en een maaltijd
in een exclusief voor u gereserveerde ruimte.

1. UW FAMILIEDAG MET BARBECUE ’S MIDDAGS (min. 60 personen)
OF IN DE LATE NAMIDDAG (min. 100 personen)
DEZE FORMULE BESTAAT UIT
•
•
•
•
•

De toegang tot Pairi Daiza,
Een gepersonaliseerde ontvangst (onthaalstand met hostess),
De parking,
Een private ruimte voor het nuttigen van de maaltijd in groep,
De barbecue in buffetvorm.

PRIJZEN VAN DEZE FORMULE
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 0 tot 2 jaar), prijs per persoon:

75.00 € excl. BTW of 84.10 € incl. BTW
60.00 € excl. BTW of 67.36 € incl. BTW
5.00 € excl. BTW of 6.05 € incl. BTW

UW PROGRAMMA
09u30 - 11u30

Onthaal aan de ingang van Pairi Daiza, aan een eigen welkomstdesk voor
uw firma. Overhandigen van de toegangskaarten, polsbandjes en parkeertickets
door onze hostess(en).

10u00

Opening van de tuinen van Pairi Daiza.

12u00 - 14u00

Maaltijd in een aparte ruimte, exclusief voor jullie ter beschikking.
Barbecue in buffetvorm, details hieronder.

14u30 - 15u00

Roofvogeldemonstratie in het amfitheater (niet exclusief voor uw groep).
Een goede raad: indien jullie goede plaatsen wensen in het theater dan is het
raadzaam om er al te zijn rond 14h15! Het spektakel begint stipt om 14h30!
Vrij bezoek van de tuinen van Pairi Daiza.

Of
In de late namiddag Maaltijd in een aparte ruimte, exclusief voor jullie ter beschikking.
Barbecue in buffetvorm, details hieronder.
18u00 / 21u00 / 23u00 Sluiting van Pairi Daiza (naargelang uw gekozen datum).

DE BARBECUE
Aperitief :

Een glaasje sangria of fruitsap bij aankomst van de gasten.

De maaltijd :

Heerlijke suprême kip met Thaise kruiden, varkens-brochettes,
lam-merguez, chipolata, gekarameliseerd hammetje met honing, aardappel in de
schil.
Salad bar :
Geraspte worteltjes, groene salade, tomaten, komkommer, rode biet, witte kool,
aardappelsalade, knolselder, rode kool, taboulé..
Koude sausen :
Mayonnaise, ketchup, sla-saus.
Warme sausen :
Provençaalse-saus, champignonsaus.
Brood en boter.
Het dessert: chocolademousse.

De dranken :

Zelfbediening aan de bar: witte wijn, rode wijn, rosé, water, Cambron-bier, cola,
koffie, thee.

OPTIES VOOR DE BARBECUE
Cava					+ 1.50 € excl. BTW/ pers of  1.82 € incl. BTW/ pers.
Champagne				+ 3.00 € excl. BTW/ pers of  3.63 € incl. BTW/ pers.
Een lamsbout 				
+ 2.50 € excl. BTW/ pers of  2.80 € incl. BTW/ pers.
Een entrecote 			
+ 3.75 € excl. BTW/ pers of  4.20 € incl. BTW/ pers.
Een visbrochette 			
+ 2.50 € excl. BTW/ pers of  2.80 € incl. BTW/ pers.		
Wenst u nog extra desserts (met supplement), gelieve ons te raadplegen.

DE ANDERE OPTIES VOOR DEZE FORMULE
Vieruurtje in een private ruimte – 1u bediening, van 17u00 tot 18u00 :
•

•
•
•
•
•

Drie mini-desserts :
• Mousse van zwarte chocolade,
• Citroenmousse,
• Bavarois met rode vruchten
Muffins, donuts, cookies, luikse wafels.
Drie seizoenstaarten, geselecteerd door onze patissier. Bijvoorbeeld: rijst, seizoensvruchten, brésilienne,
gekarameliseerde ananas, suiker, …
Huisgemaakte pannenkoeken met… chocolade, bloemsuiker, cassonade, vers fruit, rode vruchtenmarmelade,
Frisko.
De dranken: witte wijn, rode wijn, Cambron-bier, plat en bruisend water, cola, fruitsap, koffie, thee, warme
chocolademelk.

Prijs per persoon: 12.50 € excl. BTW of 14.39 € incl. BTW
Uitdelen van een Quizz over Pairi Daiza:
Observatievragen over fauna en flora, herkennen van foto’s.
(Uitdelen van een quiz per familie)
Quizz MET verbetering en MET prijsuitreiking.
(Enkel mogelijk indien vieruurtje, of BBQ’s avonds)
Prijs per persoon (vanaf 3 jaar) : 1.50 € excl. BTW of 1.82 € incl. BTW
OF
Quizz ZONDER verbetering en ZONDER prijsuitreiking.
(Altijd mogelijk, ook indien geen catering)
Prijs per Quizz: 1.95 € excl. BTW of 2.36 € incl. BTW
Uitdelen van Pairi Daiza Giftcards:
Magneetkaarten, geldig in de horecapunten en winkels van Pairi Daiza met elektronische kassa.
Bedrag op de kaart: 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € incl. BTW

2. UW FAMILIEDAG MET AVONDMAAL IN EEN VAN ONZE RESTAURANTS
DEZE FORMULE BESTAAT UIT
•
•
•
•

De toegang tot Pairi Daiza,
Een gepersonaliseerde ontvangst (onthaalstand met hostess),
De parking,
Het exclusief te uwer beschikking stellen van één van onze restaurants voor de maaltijd van uw groep:
De « Brasserie de Cambron » (van 60 tot 180 personen).
Of
De « Temple des Délices », ons Aziatische restaurant (van 100 tot 300 personen)

•

Het avondmaal, van 18u00 tot 20u00 (Details hieronder).

PRIJZEN VAN DE “BRASSERIE” FORMULE
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 0 tot 2 jaar), prijs per persoon:

85.00 € excl. BTW of 96.12 € incl. BTW
64.00 € excl. BTW of 72.37 € incl. BTW
5.00 € excl. BTW of 6.05 € incl. BTW

PRIJZEN VAN DE “TEMPLE DES DÉLICES” FORMULE
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 0 tot 2 jaar), prijs per persoon:

85.00 € excl. BTW of 96.12 € incl. BTW
64.00 € excl. BTW of 72.37 € incl. BTW
5.00 € excl. BTW of 6.05 € incl. BTW

UW PROGRAMMA
9u30 - 11u30

Onthaal aan de ingang van Pairi Daiza, aan een eigen welkomstdek voor uw firma.
Overhandigen van de toegangskaarten, polsbandjes en de parkeertickets door onze hostess(en).

10u00

Opening van de tuinen van Pairi Daiza.

12u00

Geen georganiseerde maaltijd, mogelijkheid om giftcards aan te bieden. De genodigden
kunnen in de verschillende thematische restaurants eten, volgens hun voorkeur.

14u30 - 15u00

Roofvogeldemonstratie in het amfitheater (niet exclusief voor uw groep).
Een goede raad: indien jullie goede plaatsen wensen in het theater dan is het
raadzaam om er al te zijn rond 14h15! Het spektakel begint stipt om 14h30! Vrij bezoek
van de tuinen van Pairi Daiza.

18u00 - 20u00

Avondmaal in een van onze restaurants (menu hieronder).

20u00

Afsluiting van Pairi Daiza.

DE MENU’S
DE «TEMPLE DES DÉLICES»
Een droomlocatie om uw gasten te verwelkomen in onze authentieke Chinese Tempel, deze locatie is
een juweel van de Chinese architectuur, een echte parel voor het oog. « Temple des Délices », ons
Aziatisch restaurant met meer dan 45 verschillende schotels om te proeven, die met veel zorg
voorbereid zijn door onze grote Chinese Chef en zijn team. Vis-vlees liefhebber of vegetariër,
hier komt iedereen aan zijn trekken.

Het Aziatisch buffet:

Buffet van soepen
****
Buffet van koude voorgerechten en verschillende salades
****
Buffet van warme voorgerechten
(Hors-d’oeuvres, noedels, dim-sum enz)
****
Buffet van warme Aziatische specialiteiten
met verschillende soorten vlees en vis met rijst,
noedels en verschillende groenten-schotels
****
Dessert buffet
Inbegrepen dranken: witte- & rode wijn, plat & spuitwater, soft drink en koffie

DE « BRASSERIE DE CAMBRON » FORMULE
Kom onze historische brouwerij ontdekken, ingericht zoals de vroegere oude abdij, met loges waar
vader-abt zijn gelovigen toesprak. Een magische wereld, een uniek kader waar u, bij gelegenheid, zelfs
de brouwers aan het werk kan zien.

Voorgerechten (één keuze voor de volledige groep)
Carpaccio van rund met truffelpesto, kruidensalade en Parmezaanse kaas
of
Gebraden zalm, verse kruidenboter en tomatentartaar
of
De braadpan met boschampignons

Hoofdgerechten (één keuze voor de volledige groep)
Pekingeend in zijn gereduceerd sap met een aardappelpuree
of
Lamskoteletten pittig sapje, gratin van eekhoorntjesbrood
of
Kalfsvlees, gedeglaceerd met sap van citrusvruchten, seizoensgroenten, frietjes
of
Gegratineerde vis-parmentier (zalm, kabeljauw, mosselen)

Desserts (één keuze voor de volledige groep)
Duo speculaas en gezouten boter karamel
of
Coupe Wepion (seizoensgebonden: mei, juni & september)
of
Crème brulée
of
Coupe van verse vruchten en mango
Drank: rode wijn, witte wijn, rosé wijn, water en softs. Wijn in gelabelde flessen.

Kindermenu:

Een jus d’orange
****
Kaaskroket “Cambron”
****
Kippenhaasjes, appelmoes, frietjes
****
Ijscoupe van vanille en chocolade
****
Soft drink

DE IZBA
De « Izba » is ons Russisch zomerpaleis, volledig opgetrokken in hout! Deze prachtige constructie is
geïnspireerd op de klassieke Izba, een waar sprookje en een parel voor het oog.
Menu op aanvraag. Vanaf 300 personen.

DE OPTIES VOOR DEZE FORMULE
Aperitief, duurt 1u00, van 17u00 tot 18u00:
Vier zakouskis per persoon.
Mousseux brut maison, kir, witte wijn, cocktail zonder alcohol, Cambron-bier, fruitsap, water, cola.
Prijs per volwassene: 10.50 € excl. BTW of 12.09 € incl. BTW
Prijs per kind:
5.50 € excl. BTW of 6.33 € incl. BTW
Uitdelen van een Quizz over Pairi Daiza:
Observatievragen over fauna en flora, herkennen van foto’s.
(Uitdelen van een quizz per familie)
Quizz MET verbetering en MET prijsuitreiking
Prijs per persoon (vanaf 3 jaar): 1.50 € excl. BTW of 1.82 € incl. BTW
OF
Quizz ZONDER verbetering en ZONDER prijsuitreiking
Prijs per Quizz : 1.95 € excl. BTW of 2.36 € incl. BTW
Wenst U langer te blijven dan 20u00, dit kan, devis op aanvraag.
Uitdelen van Pairi Daiza Giftcards:
Magneetkaarten, geldig in de horecapunten en winkels van Pairi Daiza met elektronische kassa.
Bedrag op de kaart: 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € incl BTW

UW FAMILIEDAG & HET VIERUURTJE OF AFSLUITENDE DRINK

(vanaf 60 deelnemers)

DEZE FORMULE BESTAAT UIT
•
•
•
•
•

De toegang tot Pairi Daiza,
Een gepersonaliseerde ontvangst (onthaalstand met hostess),
De parking,
Het exclusief ter beschikking stellen van een private ruimte op het einde van de dag voor het vieruurtje of
de afsluitende drink,
Het vieruurtje of de afsluitende drink (zie details hieronder).

PRIJZEN VAN DEZE FORMULES
Vieruurtje:
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 0 tot 2 jaar), prijs per persoon:

56.00 € excl. BTW of 62.53 € incl. BTW
51.00 € excl. BTW of 57.18 € incl. BTW
5.00 € excl. BTW of 6.05 € incl. BTW

Afsluitende Drink:
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon:
Kind (van 0 tot 2 jaar), prijs per persoon:

49.00 € excl. BTW of 54.55 € incl. BTW
42.00 € excl. BTW of 46.86 € incl. BTW
5.00 € excl. BTW of 6.05 € incl. BTW

UW PROGRAMMA
9u30 -11u30

Onthaal aan de ingang van Pairi Daiza, aan een eigen welkomstdesk voor uw firma.
Overhandigen van de toegangskaarten, polsbandjes en de parkeertickets door onze
hostess(en).

10u00

Opening van de tuinen van Pairi Daiza.

12u00

Geen georganiseerde maaltijd, mogelijkheid om giftcards aan te bieden. De genodigden
kunnen in de verschillende thematische restaurants eten, volgens hun voorkeur.

14u30 – 15u00

Roofvogeldemonstratie in het amfitheater (niet exclusief voor uw groep).
Een goede raad: indien jullie goede plaatsen wensen in het theater dan is het
raadzaam om er al te zijn rond 14h15 ! Het spektakel begint stipt om 14h30.

16u30 - 18u00

Vieruurtje in een private ruimte, (zie details hieronder)
Of: van 17u00 tot 18u00, een afsluitende drink in een private ruimte.
(zie details hieronder)

18u00/21u00/23u00

Sluiting van Pairi Daiza (naargelang de keuze van uw datum).

HET VIERUURTJE
Van 16u30 tot 18u00 in een private ruimte:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drie mini-desserts in een glaasje:
• Mousse van zwarte chocolade
• Citroenmousse
• Bavarois met rode vruchten
Muffins
Donuts
Cookies
Luikse wafels
Drie seizoenstaarten, geselecteerd door onze patissier. Bijvoorbeeld: rijst, seizoensvruchten, brésilienne,
gekarameliseerde ananas, suiker, …
Huisgemaakte pannenkoeken met… chocolade, bloemsuiker, cassonade, vers fruit, rode vruchtenmarmelade
Wafels
Frisko
De dranken, zelfbediening aan de bar: witte wijn, rode wijn, Cambron-bier, plat en bruisend water, Cola,
fruitsap,koffie,thee, warme chocolademelk.

DE AFSLUITENDE DRINK
Van 17u00 tot 18u00 in een private ruimte, 1h bediening :
In zelfbediening aan de bar : Cambron-bier, frisdrank, water, koffie, thee, witte wijn, rode wijn.

DE OPTIES VOOR DEZE FORMULE
Uitdelen van een Quizz over Pairi Daiza:
Observatievragen over fauna en flora, herkennen van foto’s.
(Uitdelen van een quizz per familie)
Quizz MET verbetering en MET prijsuitreiking
Prijs per persoon (vanaf 3 jaar): 1.50 € excl. BTW of 1.82 € incl. BTW
OF
Quizz ZONDER verbetering en ZONDER prijsuitreiking
Prijs per Quizz: 1.95 € excl. BTW of 2.36 € incl. BTW
Uitdelen van Pairi Daiza Giftcards:
Magneetkaarten, geldig in de horecapunten en winkels van Pairi Daiza met elektronische kassa.
Bedrag op de kaart: 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € incl. BTW

UW FAMILIEDAG & KOFFIE & KOFFIEKOEKEN
(vanaf 60 deelnemers))

DEZE FORMULE BESTAAT UIT
•
•

De toegang tot Pairi Daiza,
Koffie & koffiekoeken van 10u00 tot 10u30, in openlucht:
Twee koffiekoeken per persoon (een croissant en een chocoladekoekje).
Koffie, thee, warme chocolademelk, fruitsap, water.

PRIJZEN VAN DEZE FORMULE
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon:

42.00 € excl. BTW of 46.14 € incl. BTW

Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon:

37.50 € excl. BTW of 41.40 € incl. BTW

Na betaling van uw factuur, sturen wij u uw tickets en armbanden per aangetekend schrijven.
Tickets en armbandjes dient u zelf uit te delen, VOOR uw bezoek. Het is niet mogelijk om deze
ter plaatse uit te delen.

UW PROGRAMMA
10u00

Opening van de tuinen van Pairi Daiza.

10u00 - 10u30

Koffie en koffiekoeken in openlucht, exclusief voor jullie ter beschikking.

12u00

Geen georganiseerde maaltijd, mogelijkheid om giftcards aan te bieden. De genodigden
kunnen in de verschillende thematische restaurants eten, volgens hun voorkeur.

14u30 – 15u00

Roofvogeldemonstratie in het amfitheater (niet exclusief voor uw groep).
Een goede raad: indien jullie goede plaatsen wensen in het theater dan is het
raadzaam om er al te zijn rond 14h15 ! Het spektakel begint stipt om 14h30.
Vrij bezoek van de tuinen van Pairi Daiza.

18u00/21u00/23u00

Sluiting van Pairi Daiza (naargelang de keuze van uw datum).

DE OPTIES VOOR DEZE FORMULE
Parking/per auto: 6.61 € excl. BTW of 8.00 € incl. BTW
Uitdelen van Pairi Daiza Giftcards:
Magneetkaarten, geldig in de horecapunten en winkels van Pairi Daiza met elektronische kassa.
Bedrag op de kaart: 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € incl. BTW
Uitdelen van een Quizz over Pairi Daiza:
Observatievragen over fauna en flora, herkennen van foto’s.
(Uitdelen van een quizz per familie)
Quizz ZONDER verbetering en ZONDER prijsuitreiking:
Prijs per quizz: 1.95 € excl. BTW of 2.36 € incl. BTW

UW FAMILIEDAG MET FAMILY-QUIZZ
(vanaf minimum 20 betalende deelnemers)

PRIJZEN VAN DEZE FORMULE
« Vrije » dag: iedereen komt op dezelfde dag naar Pairi Daiza!
Uw tickets worden vooraf uitgedeeld, geen gepersonaliseerde ontvangst, geen georganiseerde maaltijd.
Volwassene (vanaf 12 jaar), prijs per persoon*:

30.19 € excl. BTW of 32.00 € incl. BTW

Senior (vanaf 60 jaar), prijs per persoon*:

28.30 € excl. BTW of 30.00 € incl. BTW

Kind (van 3 tot 11 jaar), prijs per persoon*:

24.53 € excl. BTW of 26.00 € incl. BTW

Kind (van 0 tot 2 jaar), prijs per persoon:

Gratis

* = Per 20 betalende personen kennen wij U 1 GRATIS ingang-ticket toe dwz (nr 21/42/63/enz…)
zullen GRATIS zijn !!
Parking (per wagen)

6.61 € excl. BTW of 8.00 € incl. BTW

GOUDEN TIP voor uw genodigden!
Beleef een leuke dag op uw eigen ritme… dankzij onze familie-quizz…. deze zal als een rode draad fungeren
doorheen uw bezoek, zowel voor volwassenen als voor de kid’s… zo kan ieder op een ludieke manier Pairi
Daiza ontdekken. De quizz is opgesteld in het Nederlands & in het Frans en uitgegeven in een leuk boekje.
Observatievragen over fauna en flora, herkennen van foto’s (1 quizz per familie)
Prijs per quizz (1 per familie): 1.95 € excl. BTW of 2.36 € incl. BTW

OPTIE VOOR DEZE FORMULE
Uitdelen van Pairi Daiza Giftcard
Magneetkaarten, geldig in de horecapunten en winkels van Pairi Daiza met elektronische kassa.
Bedrag op de kaart: 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € incl. BTW

ONZE VERGADERZAAL
U kan een vergadering organiseren te Pairi Daiza, in een uniek kader, namelijk een authentieke Chinese tempel!
Prijs voor de vergaderzaal, beamer en scherm: 800.00€ excl. BTW of 968.00€ incl. BTW
Maximum aantal deelnemers: 100 personen in theater-stijl
Voor de beschikbaarheden : gelieve ons te raadplegen.

ONZE VOORWAARDEN:
2 maanden voor het evenement dient er een definitief aantal
deelnemers doorgegeven te worden. Dit is het minimale aantal
deelnemers dat gefactureerd zal worden.
Eventuele bijkomende deelnemers kunnen aanvaard worden tot
15 werkdagen voor het evenement, zolang de beschikbaarheid
(voorziene reservaties op deze datum) het toelaat.
Opgelet: alles dient gefactureerd en betaald te zijn voor het
event en bij annulatie 100 % kosten.

ONS CONTACTEREN
Wenst u meer informatie over onze evenementen of wenst u
ons de organisatie van uw Family Day toe te vertrouwen?
Aarzel dan zeker niet om het ingevuld contactformulier die u op
onze website terugvindt en te mailen.
www.pairidaiza.eu/nl/vraag-voor-een-offerte
Wij nemen dan zo snel mogelijk terug contact met u op met
een gepersonaliseerd voorstel.

OPGELET :

Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van rolschaatsen,
fietsen, steppen of andere vervoersmiddelen, met of zonder
motor, niet toegestaan binnen het park (op uitzondering van
rolstoelen, kinder trolleys en kinderbuggys). Het is verboden om
drones binnen en rond het park te gebruiken. Selfie sticks zijn
ook verboden. Huisdieren zijn niet toegelaten in de Tuin. Ballen
(sportballen, strandballen, ballonen...) zijn verboden in de Tuin.

PAIRI DAIZA S.A.
Domaine de Cambron 1
B-7940 Brugelette
België

BTW: BE 0406.834.628 (RPM MONS)
TEL. : + 32 (0) 68 250 844
EMAIL : events@pairidaiza.eu

