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ORGANISEER UW DAG 
OP ONTDEKKING IN PAIRI DAIZA

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 Amerikaans-
Indiaanse 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.



Stel een goed gevulde en ontspannende dag voor aan 
uw team ! Vult een leuke Pairi Daiza-quizz in en versterk 
de banden met uw collega’s ! 

DAG OP ONTDEKKING



UW « DAG OP ONTDEKKING» IN PAIRI DAIZA
(Van 25 tot 200 deelnemers, enkel geldig op weekdagen- Mogelijk tijdens schoolvakanties, op aanvraag)
)

• De parking,
• Een gepersonaliseerde ontvangst (Onthaalstand en hostess),
• De toegang tot Pairi Daiza,
• Een ontvangst met koffiekoeken in een gereserveerde ruimte voor uw groep,
• Maaltijd aan gereserveerde tafels in « Le Temple des Délices », ons Aziatisch restaurant,
• Organisatie van een Team Building activiteit, een « ontdekkingsquizz»,
• Een afsluitende drink in een gereserveerde ruimte.

Prijs per persoon: 89.00 € excl. BTW of 101.12 € incl. BTW
 

9u30 - 10u00 Onthaal aan de ingang van Pairi Daiza, aan een eigen welkomstdesk voor
uw firma. Overhandigen van toegangskaarten, polsbandjes en parkeertickets door 
onze hostess. 

10u00 Opening van Pairi Daiza.
10u00 - 10u30 De ontvangst met koffie in een gereserveerde ruimte voor uw groep.

2 koffiekoeken per persoon ( 1 croissant & 1 chocoladekoek).
Koffie, thee, warme chocolademelk, fruitsap, water.

10u30 - 12u00 Een bezoek aan Pairi Daiza in teams. Ieder team van 4 personen vult een quizz in
met observatievragen over fauna en flora, het herkennen van foto’s en plaatsen. 
Vind een leuke naam voor uw Team en win extra punten!

12u00 TIP:  groepsfoto in de “Cour du Marchand de Thé” (door u te voorzien)
Vergeet uw fototoestel niet!

12u05 Maaltijd aan gereserveerde tafels in « Le Temple des Délices », ons Aziatisch 
restaurant, met een gemeenschappelijk buffet. 
Vis-vlees liefhebber of vegetariër, hier komt iedereen aan zijn trekken.  

Aziatisch buffet: 45 specialiteiten naar smaak!
                     
Aperitief aan tafel geserveerd bij aankomst van de gasten.
   
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.

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 !

Verderzetten van de activiteit.
16u30 - 17u30 Afsluitende drink in een gereserveerde ruimte: 

Onze artisanale Cambron-bier gebrouwen in Pairi Daiza, witte wijn, rode wijn, frisdrank, 
water, koffie, thee.
Bekendmaking van de resultaten en het overhandigen van de prijzen.

18u00 Sluiting van Pairi Daiza.

UW PROGRAMMA

HET BUDGET

DEZE FORMULE BESTAAT UIT:



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.

OPTIE VOOR DEZE FORMULE «DAG OP ONTDEKKING» 

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 VERGADERZAAL



ONZE RESTAURANTS TIJDENS GALADINERS 

LE TEMPLE DES DÉLICES LA BRASSERIE

Pairi Daiza: een uniek kader voor de organisatie van uw prestigieus evenement.
Een team van professionals luistert naar u en neemt de hele organisatie van uw evenement voor zijn rekening. 
Zij stellen u een ontspannende en onvergetelijke dag voor, met tal van bijzondere momenten met uw 
medewerkers.

Drink een aperitief in een uitzonderlijk kader en sluit de dag af met een walking dinner of stijlvol etentje! 
Stel uw product voor in pareltjes van architectuur zoals de Temple des Délices, ons Russisch Paleis de 
Izba, of de Oasis.

Wenst u een formule “ à la carte “ dit kan natuurlijk bij ons! Aarzel zeker niet, en neem contact met ons op ! 
Zodat wij een mooie voorstel voor jullie event kunnen uitwerken!
www.pairidaiza.eu/nl/vraag-voor-een-offerte

https://www.pairidaiza.eu/nl/vraag-voor-een-offerte


ONZE RESTAURANTS TIJDENS GALADINERS 

DE «IZBA», HET RUSSISCH PALEIS



ONZE VOORWAARDEN:
Een maand 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 
10 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.

De vermelde prijzen zijn alleen geldig in het weekend, behalve op 
feestdagen en schoolvakanties.

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. 

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

OPGELET :
Het is verboden om drones binnen en rond het park 
te gebruiken. Selfie sticks zijn ook verboden.

https://www.pairidaiza.eu/nl/vraag-voor-een-offerte
mailto:events%40pairidaiza.eu?subject=

