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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. 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.

In 2019, opende Pairi Daiza een nieuwe wereld, “The Last Frontier”. Er 
kwamen 8 hectare bij, waarin u jullie genodigden kan meenemen naar Brits-
Columbia (Noord-Amerika) om er kennis te maken met wolven, bruine en 
zwarte beren, poema’s, Stellerzeeleeuwen, wapitis enz. en om de wonderen 
van de Amerikaans-Indiaanse cultuur te ontdekken.
In 2020 gingen de poorten van “The Land of the Cold” open, met de witte 
beren, de walrussen, de Siberische tijgers enz. 
Pairi Daiza is vanaf nu de thuis van… 5 reuzenpanda’s! Of de grootste 
pandafamilie ter wereld, buiten China. De ouders Hao Hao en Xing Hui, grote 
broer Tian Bao en de schattige tweeling Bao Di en Bao Mei. 
 
Pairi Daiza neemt deel aan meer dan 80 programma’s voor de redding en 
voortplanting van soorten in gevaar; de rode panda, de Aziatische olifant, 
de westelijke laaglandgorilla enzovoort: kom veel meer te weten over deze 
bedreigde dieren en over de inspanningen die worden geleverd om ze te 
redden.
Kom binnen in ons paradijs van 70 ha, 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 
samenleven, zonder natuurlijk de Big 5 (leeuw/olifant/buffel/luipaard/neushoorn) 
te vergeten van Afrika.

Ontdek 8 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…en kom onze 
nieuwigheden van 2021 ontdekken!



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 ! 

UW TEAMBUILDING-DAG



UW « TEAMBUILDING-DAG » IN PAIRI DAIZA
(vanaf 25 deelnemers, enkel geldig op weekdagen)

Mogelijk met minder dan 25 personen en/of tijdens schoolvakanties op aanvraag. 

• De gepersonaliseerde ontvangst (onthaalstand en hostess),
• De toegang tot Pairi Daiza,
• De parking,
• De ontvangst met koffiekoeken in een gereserveerde ruimte voor uw groep,
• De maaltijd aan gereserveerde tafels in één van onze restaurants,
• De organisatie van een teambuilding activiteit, een « ontdekkingsquiz » met verbetering en prijsuitreiking,
• De afsluitende drink in een gereserveerde ruimte voor uw groep.

Prijs per persoon: 88.80 € excl. BTW of 101.12 € incl. BTW
 

9u45 - 10h00 Onthaal aan de ingang van Pairi Daiza, aan een eigen welkomstdesk voor
uw firma. Overhandigen van toegangskaarten, parkeertickets* en polsbandjes 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, fruitsap, water.
Uitleg van de Teambuilding activiteit!!

10u30 - 12u00 Een bezoek aan Pairi Daiza in teams. Ieder team van +/- 4 personen vult een quiz 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 Maaltijd aan gereserveerde tafels in één van onze restaurants (naargelang de door 
u gekozen datum (Temple des Délices of Oasis of Octopus of Onze Brasserie) met 
gereserveerde tafels.
Aperitief aan tafel geserveerd bij aankomst van de gasten.
Menu : voorgerecht - hoofdschotel -dessert
Inbegrepen dranken: witte wijn, rode wijn, frisdrank, water, koffie.

14u00 - 16u30 Verderzetten van het bezoek aan het park & de teambuilding-activiteit.
16u30 - 17u00 Afsluitende drink in een gereserveerde ruimte voor uw groep.

1 drank/persoon 
Keuze tussen: bier, 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

*De parkeerticket is noodzakelijk om uit te gaan maar niet om in te komen.



VERGADEREN IN PAIRI DAIZA MET OF ZONDER « DROOM- OVERNACHTING »

Sinds 2019 kunnen jullie een seminarie organiseren en blijven overnachten in een uniek kader.
U kan een vergadering organiseren in Pairi Daiza, in een uniek kader, een authentieke Chinese tempel of in één van onze 
andere vergaderzalen! 
Voor de beschikbaarheden en prijzen, gelieve ons te raadplegen.



ZIEHIER ENKELE KAMERS VOOR UW « DROOM-VERBLIJF » IN PAIRI DAIZA

JULLIE KAMER WAAR JULLIE
OOG IN OOG STAAN
MET DE WALRUSSEN
= EEN UNIEKE BELEVENIS! 

JULLIE KAMER WAAR JULLIE
OOG IN OOG STAAN MET IJSBEREN 
= EEN UNIEKE BELEVENIS!  

JULLIE KAMER WAAR JULLIE
OOG IN OOG STAAN

MET DE SIBERISCHE TIJGERS
= EEN UNIEKE BELEVENIS!  

« PADDLING BEAR HOTEL »



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.

ONZE VOORWAARDEN
Bij bevestiging, zullen wij de datum aangeven, om ons het gewenste 
aantal deelnemers door te geven. 
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 annulaties 100 % kosten.

Opgelet: Pairi Daiza zal GEEN annulatiekosten aanrekenen wanneer wij 
onze deuren van Pairi Daiza moeten sluiten, van onze regering, 
onwille van COVID-19!

OPGELET :

Uit veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan binnen het park is het gebruik van:
• rolschaatsen, fietsen, steppen of andere vervoersmiddelen, met of zonder 

motor,  (op uitzondering van rolstoelen, kinder trolleys en kinderbuggys).
• drones en selfie sticks
• ballen (sportballen, strandballen, ballonen...)
• huisdieren
• Tijdens de COVID-19-periode zijn mondmasker verplicht vanaf 12 jaar 

in het hele park.

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


