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WWW.PAIRIDAIZA.EU

Een
ONVERGETELIJKE
DAG 
met uw groep in 
in PAIRI DAIZA

Ontdek « THE LAND OF THE COLD », 
de nieuwe wereld van Pairi Daiza !
Vanaf €22 PER PERSOON:
geniet van voorkeurstarieven voor uw groep

Pairi Daiza is voortaan ELK SEIZOEN GEOPEND!

Kom bij ons LOGEREN te midden van de DIEREN

2019



The LAND OF THE COLD
van Pairi Daiza

Siberische tijgers

Ijsbeer

Vanaf nu zijn jullie ook welkom in “The land of the 
Cold”, de laatste wereld die in Pairi Daiza werd 
gecreëerd. Een uitzonderlijke wereld, gewijd aan 
de Noordpool en de Zuidpool!
Een unieke kans om samen met uw groep  ijsberen, 
walrussen, pinguïns, indrukwekkende Siberische 
tijgers, enz. te komen ontdekken. Bezoek ook 
onze pedagogische expo die gewijd is aan de 
klimaatopwarming, de impact ervan op de natuur 
en leer wat wij zelf kunnen doen om de planeet 
te helpen.

Canadese wolven

Arktos, de audiovisuele pedagogische tentoonstelling

Walrus

Ezelspinguïns

Wasbeer
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De 7000 DIEREN
van Pairi Daiza
Pairi Daiza, in 2018, 2019 en 2020 
verkozen tot beste zoo van Europa, neemt 
deel aan meer dan 80 beschermings- en 
kweekprogramma's voor bedreigde soorten.
Reuzenpanda, rode panda, Aziatische 
olifant, westelijke laaglandgorilla, enz. Leer 
alles over deze bedreigde dieren en over de 
inspanningen die worden geleverd om ze 
te redden.

DTPA 2020

Stellerzeeleeuwen

Reuzenpanda’s

Aziatische olifantenGouden takins 

Mathaï, de Sumatraanse orang-oetan, geboren in 2020
Impala’s

Zwarte kroonkraanvogels

Nijlpaarden

Rode panda's

Goudwanggibbons

Witte tijger
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Gewone koraalduivel

Australische
pelikanen

Westelijke laaglandgorilla’s

Giraffe

Ringstaartmaki’s
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UNIEKE MOMENTEN
met uw groep

Pairi Daiza, dat is ook het hele seizoen lang 
animaties, die u in groep kunt beleven, in 
het gezelschap van tientallen artiesten 
die afzakken naar de Tuin der Werelden. 
Kom het park (her)ontdekken tijdens de 
‘Estivales’ (nocturnes) in juli en augustus, 
tijdens de speciale Halloweenweek of in 
december, om u onder te dompelen in de 
magie van Kerstmis! Vergeet niet dat u Pairi 
Daiza ook kunt doorkruisen aan boord van 
een authentieke stoomtrein.

Alicia Dosogne Horse Show

Halloween

Betoverende kerst Video mapping op de toren van CambronWallaby

De stoomtrein



DAT KAN! 
EEN UITZONDERLIJK KADER OM UW EVENEMENT TE ORGANISEREN!
(25 TOT 30.000 PERSONEN)

• Een "familiedag" voor uw medewerkers of klanten,
• Een "dag in het groen" voor uw afdeling of verkoopsteam,
• Een productpresentatie,
• Mogelijkheid om vergaderingen te houden in de mooiste zoo van Europa,
• Een prestigieus evenement ‘s avonds,
• Overnacht met uw medewerkers of klanten.

Wenst u een formule die afgestemd is op uw behoeften en uw budget?
Een team van professionals luistert naar u en neemt de hele organisatie van uw evenement voor zijn rekening.
Wij stellen u een ontspannende en onvergetelijke dag voor, met tal van bijzondere momenten met uw medewerkers.

.

Wij staan tot uw dienst.
Raadpleeg onze website:  
https://www.pairidaiza.eu/nl/evenementen-bedrijven
of neem contact met ons op via
events@pairidaiza.eu of +32 (0) 68 250 844  
(van maandag tot vrijdag, behalve feestdagen,
van 9 tot 17 u)

DE FORMULES "FAMILIEDAG"
(MINIMUM 60 PERSONEN)
Weekends / Schoolvakanties / Feestdagen

Wij stellen u diverse programma’s en budgetten voor, in de vorm 
van forfaits met daarin de toegang tot Pairi Daiza, een maaltijd 
op een plaats die exclusief voorbehouden is voor uw genodigden 
(barbecue, avondeten, vieruurtje, afsluitende drink of formule à 
la carte, aangepast aan uw budget).

1

EEN "DAG IN HET GROEN" 
(MINIMUM 25 PERSONEN) Van maandag tot vrijdag 
(tijdens de schoolvakanties wordt er een supplement aangerekend)

Trakteer uw team of collega’s op een volledige dag ontspanning 
en ontdekking! Profiteer van onze 75 ha aan tuinen en neem 
met uw team deel aan een (tweetalige) quiz. Onze formule 
omvat: parking, persoonlijk onthaal, toegang tot Pairi Daiza, 
ontbijt, lunch in een van onze toprestaurants, een drink aan 
het eind van de dag en prijsuitreiking aan de winnaars van de 
quiz door ons Event-team.

2

UW PRODUCTPRESENTATIE
IN HET MOOISTE DIERENPARK
VAN EUROPA

Stel uw nieuwe producten voor in architecturale pareltjes: 
de Temple des Délices, onze Russche Izba, de Mökki, enz.

3
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Uw bedrijfsevenement  
in PAIRI DAIZA in 2021

De GELEIDE
bezoeken

Kies één van onze GELEIDE 
BEZOEKEN om Pairi Daiza 
te ontdekken zoals u 
het nog nooit hebt gezien.
Onze gidsen nemen u 
mee op reis! 

« À LA CARTE » BEZOEK *
(DUUR : 2U30, TARIEF : €170 PER GROEP)

Wijs uw favoriete plekjes in Pairi Daiza aan of kies 
een specifiek thema voor uw groep door uw favoriete 
dieren te kiezen. Afrika, Indonesië, China, Canada, 
Australië, … kies uw bestemming om Pairi Daiza op 
een andere manier te ontdekken of in het kader van 
een speciale gelegenheid.

Wilt u samen met ons team uw bezoek “à la carte” 
plannen?

Neem contact met ons op en bel 068/250 833.

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid en na schriftelijke 
reservering ten laatste 10 werkdagen vóór uw bezoek.
Ons team zal u een dagplanning voorstellen.

2

PAIRI DAIZA, 
EEN VERHAAL DAT GROEIDE 
UIT EEN DROOM*
(DUUR : 1U30, TARIEF : €95 PER GROEP)

Na 26 jaar bestaan is dit de gelegenheid om halt te houden op 
enkele indrukwekkende plaatsen in Pairi Daiza en de evolutie 
van dit fantastische avontuur van "de mens in het hart van de 
natuur naar de natuur in het hart van de mens” stap voor stap te 
herbeleven. Vanaf het ogenblik waarop de cisterciënzermonniken 
zich hier hebben gevestigd tot de laatste ontwikkelingen van 
Pairi Daiza: ontdek de talrijke dieren die evolueren in prachtige 
landschappen. Wolven, beren, olifanten, grote apen of exotische 
vogels, ... uw gids laat u kennismaken met alle bewoners en 
vertelt u de duizend en één anekdotes van een domein met 
een fascinerende geschiedenis.

8

1

Maximaal
25 deelnemers
per groep.

Wenst u in Pairi Daiza te overnachten en er 
een seminarie te houden met uw bedrijf?
Afspraak op pagina 15!

EEN PRESTIGIEUZE AVOND
(MINIMUM 60 PERSONEN) 
‘s Avonds, van maandag tot zondag

Verras uw beste klanten of uw collega’s! Deel een unieke ervaring 
in het gezelschap van onze gidsen en ontdek Pairi Daiza eens 
op een andere manier! Neem het aperitief in een uitzonderlijk 
kader en sluit de dag af met een walking dinner of een stijlvol 
diner, dat aan tafel wordt geserveerd.

4
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De directie behoudt zich het recht voor de in deze brochure 
opgenomen tarieven en uurregelingen zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.

Alle tarieven in deze brochure zijn geldig voor groepen van 20 tot 200 betalende personen, alle leeftijden door elkaar. Na 
schriftelijke reservering, die ons moet bereiken ten laatste 10 werkdagen vóór de datum van uw bezoek, en onder voorbe-
houd van beschikbaarheid.

U reserveert het best zo vroeg mogelijk schriftelijk om alvast uw datum vast te leggen. U kunt het aantal deelnemers tot 10 
werkdagen vóór de datum van uw bezoek wijzigen.

WEEK (1)
WEEK-END & 

SCHOOL- 
VAKANTIES 

GRATIS

VOLWASSENEN (12-59 jaar) 28 € 33 €
1 gratis

volwassenentoegang 
per 20 betalende

deelnemers (2)

SENIOREN (60 jaar en ouder) 26 € 31 €
KINDEREN (3-11 jaar) 22 € 27 €
KINDEREN (- 3 ans) Gratis Gratis

(1) Prijzen per persoon, behalve tijdens schoolvakanties, feestdagen en brugdagen.
(2) Niet van toepassing in het kader van de forfaits met maaltijd.

Per groepsreservering wordt er één parkingticket aangeboden (uitsluitend voor autocars en voertuigen die aangepast zijn 
aan personen met een handicap). Bijkomende parkingtickets zijn verkrijgbaar aan 9 € per voertuig.

Voor chauffeurs (maximaal één chauffeur per autocar), na voorlegging van uw routekaart of een ander officieel document 
waaruit de verplaatsing en de begeleiding van de groep blijkt, ontvangt u in het onthaalkantoor uw parkingticket, een 
gratis toegang en een maaltijdbon (ter waarde van €15, uitsluitend geldig in l'Oasis op de dag van het groepsbezoek).

TARIEVEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT
TARIEVEN (1) GRATIS TOEGANG

VOLWASSENEN (12-59 jaar) 28 €
1 gratis

volwassenentoegang per 
5 betalende

deelnemers (2)

SENIOREN (60 jaar en ouder) 26 €
KINDEREN (3-11 jaar) 22 €
KINDEREN (- 3 ans) Gratis

VOLWASSEN BEGELEIDERS Week : 28 € 
Weekend & schoolvakanties : 33 €

(1) Ongeacht de periode (week, weekend of schoolvakanties, behalve feestdagen en brugdagen) en voor een groep van minimum 5 betalende 
personen met een handicap. Prijs per persoon. Na schriftelijke reservering.
(2) Niet van toepassing in het kader van de forfaits met maaltijd.

Pairi Daiza is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Slechts zes plaatsen zijn niet toegankelijk voor kin-
derwagens en rolstoelen: de “hangbruggen”, het Aquarium, de uitkijktoren met de giraffes, het Kabinet van Dr. Yu, de Mer-
sus Emergo en de Crypte. Deze zes plaatsen vormen echter maar een fractie van het uitgestrekte domein.

1. NAAR PAIRI DAIZA KOMEN

MET DE AUTO

Heel makkelijk. Pairi Daiza is ideaal gelegen tussen Aat en 
Bergen, vlak bij de autosnelwegen E423 en E19. Er is een 
grote parking voor autobussen en personenwagens. 

Pairi Daiza ligt op  
• 35min. van Geraardsbergen
• 55min. van Kortrijk
• 60min. van Brussel
• 60min. van Aalst
• 90min. van Brugge
• 75min. van Gent
• 75min. van Leuven
• 80min. van Antwerpen

MET DE TREIN

Als u vanuit een Belgisch station naar Pairi Daiza reist, 
krijgt u van de NMBS een korting van 50% op uw traject! 
Dit aanbod geldt voor groepen aan wie Pairi Daiza vóór 
hun komst toegangstickets tot de Tuin heeft gestuurd. 
Interesse? Onze teams staan voor u klaar zodat u van dit 
uitzonderlijke aanbod kunt genieten.
Pairi Daiza ligt op tien minuten wandelen van de halte 
Cambron-Casteau, op de lijn Aat-Bergen.

2. PICKNICKEN IN PAIRI DAIZA

In Pairi Daiza vindt u tal van picknickruimtes.
In de meeste restaurants staan microgolfovens ter beschikking.

Pairi Daiza
PRAKTISCH
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OPENINGSDATA 
13/02/2021 > 11/11/2021
18/12/2021 > 09/01/2022

WENST U
MEER INLICHTINGEN?
Neem contact met ons 
op : resa@pairidaiza.eu

+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 861

WILT U
UW TICKETS

OP VOORHAND? 
VOORWAARDEN

OP AANVRAAG

De GROEPSTARIEVEN
2021
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Forfaits
TOEGANG+MAALTIJD

KLASSIEK FORFAIT
DAGEN TARIEVEN MENU (altijd met bediening aan tafel)

VAN MAANDAG 
TOT VRIJDAG

(behalve tijdens
Belgische schoolvakanties,
feestdagen en brugdagen*)

Volwassenen & 
senioren 

(vanaf 12 jaar) 
44 €

KEUZE 1**

Ambachtelijke 
vol-au-vent 

met aardappelpuree
Chocolademousse
1 fles water (1,5 l) 
voor 6 personens

1 koffie

KEUZE 2**

Bolognese pasta
Chocolademousse
1 fles water (1,5 l) 
voor 6 personen

1 koffie
Kinderen
(3 - 11 jaar) 32 €

WEEKENDFORFAIT
DAGEN TARIEVEN MENU (altijd met bediening aan tafel)

ZATERDAG & 
ZONDAG 

(behalve tijdens
Belgische schoolvakanties,
feestdagen en brugdagen)

Volwassenen
& Senioren  

(vanaf 12 jaar)

Kinderen 
(3 - 11 jaar) 

74 €

52 €

Apéritief « Sangria »
Tomatencrème

Bladerdeeggebakje 
met kalkoen, tomaat, 

mozzarella, pestoroom, 
halve tomaat op 

Provençaalse wijze, 
aardappelgratin en 

hamchips
1 broodje
Ijsdessert

1 fles water (1,5 l) 
voor 6 personen

1/4 l wijn per persoon

Voor de kinderen :

Sinaasappelsap
Tomatencrème

Kipfilet, appelmoes en 
frietjes

1 broodje
Dame blanche

1 fles water (1,5 l) voor 6 
personen

1 Cola

ONZE FORMULE IN L’OASIS VOOR 20 TOT 60 DEELNEMERS

DE OASIS
Het restaurant is 
gevestigd in een 
reusachtige serre van 
7.000 m2. Om even uit 
te blazen, een hapje te 
eten te midden van de 
vogels, mangoesten, 
otters, leeuwaapjes,…

DE EXTRAATJES BIJ 
DE MAALTIJD: 

Aperitief "Sangria": €5
1/4 L wijn per persoon : €7
Koffie : €2,5
Of €12 voor het geheel

(**) Een keuze voor de volledige groep

Reserveren kan op events@pairidaiza.eu 

OPGELET: een aanvraag om een gepersonaliseerde taart
is uitsluitend geldig met de forfaits "Toegang + Restaurant"

(ter vervanging van het dessert).

ONZE FORMULE IN L’OASIS VOOR 20 TOT 200 DEELNEMERS

ONZE BUFFETFORMULE À VOLONTÉ IN DE TEMPLE DES DÉLICES (20 TOT 100 DEELNEMERS)

TEMPLE DES DÉLICES FORFAIT
DAGEN TARIEVEN MENU

WOENSDAG, 
DONDERDAG 
EN VRIJDAG 

(behalve tijdens Belgische 
schoolvakanties, 

 feestdagen en brugdagen)

Volwassenen 
& Senioren

 (vanaf 12 jaar) 
67 €

Aperitief van het huis
Buffet van koude voorgerechten en soepen

Warm buffet: authentieke Aziatische specialiteiten, vis, 
rund, gevogelte, sauzen en garnituren bereid 

door onze chef-kok
Dessertenbuffet

2 glazen wijn of 2 softdrinks per persoon
1 kop koffie

Kinderen
(3 - 11 jaar) 45 €

LE TEMPLE 
DES DÉLICES
Dit restaurant, dat werd 
gebouwd door Chinese 
ambachtslui, werd 
opgetrokken zonder één 
enkele nagel. Het heeft 
een originele structuur, 
die uitsluitend in elkaar 
gezet is met pen-en-
gatverbindingen en 
gemaakt is van hout dat 
in China met de hand 
uitgesneden werd.

VOOR DE ANDERE RESTAURANTS: 
Wenst u uw groep mee te nemen naar de Brasserie of naar de Octopus? Neem contact met ons: 068/250.833 
of resa@pairidaiza.eu

WILT U UW DAG NET DAT TIKKELTJE EXTRA GEVEN? PAIRI DAIZA HEEFT AAN ALLES GEDACHT...

VAN MAANDAG TOT VRIJDAG*

ONTHAAL MET KOFFIE: €6 /PERSOON

Een kop koffie, thee of warme chocolademelk
en twee gebakjes

VIERUURTJE: €7/PERSOON

Een kop koffie, thee of warme chocolademelk 
en een seizoensgebakje

(*)behalve tijdens schoolvakanties, feestdagen en brugdagen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN IN HET KADER VAN FORFAITS

• Voor groepen van 20 tot 60 betalende personen – alle leeftijden door elkaar – na schriftelijke reservering, die ons moet 
bereiken ten laatste 10 werkdagen vóór de datum van uw bezoek, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.  Om de 
bediening aan tafel vlot te laten verlopen, moet de groep volledig zijn bij aankomst in Pairi Daiza en in het restaurant. 
De directie behoudt zich het recht voor de tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

• Voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een forfait nemen wordt de alcohol vervangen door een glas frisdrank of fruitsap. 
De hele groep neemt hetzelfde. Kinderen jonger dan 3 jaar die een maaltijd nemen, betalen de forfaitaire prijs "kind".
Geen gratis maaltijden in het kader van forfaits.

• Deze forfaits omvatten: de toegang tot Pairi Daiza en het beschreven menu met reservering van effectieve zitplaatsen.

EEN VERJAARDAG TE VIEREN
MET UW GROEP? 

Vraag bij uw reservering uw gepersonaliseerde taart.
Onze teams serveren ze bij u aan tafel!

Supplement van €8/persoon.
(behalve tijdens Belgische schoolvakanties,

feestdagen en brugdagen)

Eet u liever geen vlees? Een vegetarisch menu is mogelijk.
Vraag ernaar bij uw reservering.



De Pairi Daiza
GIFT CARD
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KIES VOOR DE PAIRI DAIZA "GIFT CARD"

Wenst u de leden van uw groep een kaart cadeau te doen 
waarmee ze in de loop van de dag een vooraf bepaald 
bedrag kunnen gebruiken (minimum 10 EUR per kaart)? 
Kies dan voor de "Gift Card".
Ze kan worden gebruikt om te betalen in veel van 
onze restaurants en boetieks die uitgerust zijn met een 
elektronische kassa.
Het bedrag dat op de kaart opgeladen is, blijft het hele seizoen 2021 geldig.

De betaling van de gift cards moet integraal zijn uitgevoerd vóór uw bezoek.
Na schriftelijke reservering, die ons ten laatste 10 werkdagen vóór de datum
van uw bezoek moet bereiken.

WENST U
MEER INLICHTINGEN?

Neem contact met ons
op: resa@pairidaiza.eu

+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 846

Het Pairi Daiza
RESORT

Berani, de Sumatraanse orang-oetan

Poema

Zuidelijke rotspinguïn

Nevelpanter

Leguaan

De Gift Cards worden niet omgewisseld of uitbetaald.

Een onvergetelijk verblijf in Pairi Daiza. Logeer in het hartje van het park, in een van onze prachtige 
hotelkamers en beleef een unieke ervaring in nauw contact met onze dieren.* Slapen naast wolven of beren, 
wakker worden bij indrukwekkende walrussen, een ijsbeer observeren vanuit uw luie zetel, overnachten in 
een unieke onderwaterkamer, … Wij werken à la carte en volgens uw budget…

*Verschillende dieren, afhankelijk van het gekozen logies.

Onze teams staan voor u klaar om uw groepsverblijf voor te bereiden.
Info en reserveringen: resa@pairidaiza.eu, + 32 (0) 68 250 833, + 32 (0) 68 250 846



KEUZE 1 
• Soep
• Ballotine van gevogelte, bruine saus,
        seizoensgroenten en aardappelgratin 
• 1 broodje
• Chocolademousse
• 1 fles water (1,5 l) voor 6 personen
• 1/4 l wijn per persoon

Voor de kinderen :
• Soep
•  Kipfilet, appelmoes en frietjes
• 1 broodje
• Dame blanche
• 1 fles water (1,5 l) voor 6 personen
• 1 Cola

KEUZE 2
• Salade met tomaat en mozzarella
• Gegratineerde lasagne
• 1 broodje
• 1 Tiramisu
• 1 fles water (1,5 l) voor 6 personen
• 1/4 l wijn per persoon 

Voor de kinderen :
• Salade ham-kaas
• Gegratineerde lasagne
• 1 broodje
• Waterijsje
• 1 fles water (1,5 l) voor 6 personen
• 1 Cola

De PRIVILEGE DAG
in l’Oasis

Wij bieden u de kans een uitzonderlijke dag te komen beleven in Pairi Daiza, met 
onze 'Privilege' formule, geldig van maandag tot vrijdag*.
Een “all-informule” met: 
• Toegang tot Pairi Daiza,
• Persoonlijk onthaal van uw groep door de teams van Pairi Daiza, bij een 

gebakje, een kop koffie, thee of warme chocolademelk,
• Een unieke “driegangenmaaltijd” met bediening aan tafel.
  (Één keuze voor de volledige groep)
• Na de middag kunt u aan boord van de stoomtrein een comfortabele reis 

maken door Pairi Daiza.
• Uw toegangstickets worden u op voorhand toegestuurd, zodat u sneller de 

Tuin in kunt.

Eet u liever geen vlees? Een vegetarisch menu is mogelijk.
Vraag ernaar bij uw reservatie.

(*) Geldig van maandag tot vrijdag, 
behalve tijdens Belgische 
schoolvakanties, feestdagen 
en brugdagen.

DE PRIJZEN 
(20 tot 200 deelnemers)

VOLWASSENEN
(12 - 59 jaar)

KINDEREN
(3 - 11 jaar)

60 € 47 €
Bij reservering 

vóór 15/05/2021 55 € 42 € NEEM CONTACT MET ONS OP

Van maandag tot vrijdag,
behalve feestdagen, van 9 tot 17 u

TEL : +32 (0) 68 250 833 
of +32 (0) 68 250 846 

FAX : +32 (0) 68 455 405 
EMAIL : resa@pairidaiza.eu 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Domaine de Cambron - 
7940 Brugelette (België)

+32 (0) 68 250 850
info@pairidaiza.eu 
www.pairidaiza.eu

www.fb.com/jardindesmondes

OPENING

Pairi Daiza is alle dagen geopend van
13 februari tot 11 november 2021 en

van 18 december 2021 tot 9 januari 2022

Raadpleeg de openingsuren 
op onze website:

www.pairidaiza.eu 

- €5
Voor elke reservering 

vóór 15 mei 2021


