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GROENE GIDS
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« Een reis waard » 
2018

DTPA 2018

25 jaar

Een
ONVERGETELIJKE

DAG
met uw klas in

PAIRI DAIZAwww.pairidaiza.eu

Een nieuwe wereld
om Noord-Amerika 
samen met uw
leerlingen te ontdekken

Vanaf 17€ 
per leerling

Voordelen
voor leerkrachten
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Un nouveau territoire pour les Panthères nébuleuses

2 3

Poema

Ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag 
opent Pairi Daiza een nieuwe wereld, «The 
Last Frontier».
Er komen acht hectare bij, waarin u uw 
leerlingen kunt 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…
Opening in de loop van het voorjaar 2019.

Pairi Daiza, dat zijn bijna 7.000 dieren die 
leven in territoria die hun natuurlijke milieu 
zo goed mogelijk nabootsen. Zoogdieren, 
vogels, vissen, reptielen: uw klas gaat op 
ontdekking naar meer dan 700 soorten, 
waaronder de meest buitengewone van 
onze planeet..

Bruine beer

Grijze wolf

Stellerzeeleeuwen

De NIEUWE WERELD
van Pairi Daiza

Nevelpanter

Sungai,
de orang-oetanbaby
die in oktober 2018
geboren werd

Zeehonden

Tian Bao, een van de drie Reuzenpanda’s

De DIEREN
van Pairi Daiza
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Siamang apenBerani en Ujian, de Sumatraanse orang-oetans

Japanse makaak

Rode panda

Aziatische olifanten

Westelijke laaglandgorilla

Nijlpaard

Kwallen van het 
grote aquarium

Pairi Daiza neemt deel aan meer dan 
80 programma’s voor de redding en 
voortplanting van bedreigde soorten. De 
reuzenpanda, 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.
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Een dag doorbrengen in Pairi Daiza, dat is de 
ideale gelegenheid om dichter bij onze dieren 
te komen. En om ze te voederen (maki’s, 
giraffen, doodshoofdaapjes, olifanten, leeuwen, 
zeehonden, gorilla’s, …) in het gezelschap van hun 
verzorgers, die uw leerlingen alle geheimpjes van 
hun beschermelingen zullen verklappen.
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VOEDEREN
van de dieren

De Mersus Emergo

De Tropische Serre

De Oasis

En als het  REGENT
op de dag van uw bezoek?

Het Aquarium

De Crypte

Pairi Daiza, dat zijn 70 hectare tuinen 
en… overdekte ruimtes waar reptielen, 
vleermuizen, hagedissen, spinachtigen, 
vogels, schildpadden, vissen enz. leven.
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De pedagogische
ANIMATIES

HET TARIEF VAN 2018
BLIJFT BEHOUDEN IN  2019 : 60€ 
DUUR : 1:15 UUR
VOOR MAXIMAAL 25 LEERLINGEN

SPROOKJES WAARIN DIEREN
DE HOOFDROL SPELEN...

Er was eens… de dieren van Pairi Daiza. Na een 
spannend sprookje dat aan de kinderen wordt verteld 
treft u de personages van het verhaal in vlees en bloed 
aan. Wat kiest u? Een reis naar Canada(*) (NIEUW IN 
2019) of naar Afrika?

Het kind luistert naar het sprookje en wordt gevraagd de 
hoofdlijnen  van het verhaal te onthouden.  Vervolgens kan 

hij ze vergelijken met de werkelijkheid die hem omringt in de 
«Tuin der Werelden».  Nieuw dit jaar: ons sprookje over de dieren 
van de koude, waar we een klein wolfje en een beer ontmoeten 
tijdens hun avonturen in het hart van «The Last Frontier»!

(*) ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

WIE IS JOUW MAMA?

Iedereen heeft een mama. Maar 
elke mama is anders. En ik, hoe ben 
ik geboren? Wie zijn mijn ouders? 
Wie zorgt er voor mij? Ontdek 
hoe dieren, elk met hun specifieke 
eigenschappen, geboren worden, 
opgroeien, overleven en de wereld 
ontdekken.

Door beelden en levende dieren 
te bekijken vergelijkt het kind 

verschillende soorten en ziet hij de 
relaties die ze onderhouden met hun 
nakomelingen, zowel tijdens de geboorte 
als bij de zorg voor de jongen.  Dankzij het 
spel leert het kind wat de soorten gemeen 
hebben en waarin ze verschillen.

IN HET LAND VAN DE PANDA,
DE BEER DIE BLADEREN AT...

Kom stapje voor stapje dichterbij en maak kennis 
met de panda’s. Vertrek naar China en verken de 
bamboewouden, de bergen, de landschappen… 
en ontmoet er de zeldzaamste van alle beren: de 
reuzenpanda. Maar alvorens hem te ontmoeten, 
leert u hem eerst beter kennen. Door observatie 
en spel leert u samen alles over de verschillende 
elementen die te maken hebben met het leven 
van de panda alvorens onze kleine familie te 
begroeten: Hao Hao, Xing Hui en hun jong, die 
al twee seizoenen lang alleen leeft als een grote: 
Tian Bao!

Het kind leert alles over het levenskader van 
de panda in zijn natuurlijke milieu.  Dankzij het 

spel stelt hij zelf een eerste vereenvoudigde indeling 
van de vleesetende zoogdieren op. Hij ontdekt dat het 
voedingspatroon van de panda een uitzondering is.

ZELFS NIET BANG VAN ROOFDIEREN!

Bent u bang van bepaalde dieren? Zoek geen 
dekking! Ga liever op onderzoek uit. Zijn ze echt 
zo gevaarlijk? Achterhaal waarheden die vaak 
minder afschrikwekkend zijn dan u dacht. 
De oudere kinderen kunnen ook ontdekken 
dat roofdieren, die bovenaan de voedselketen 
staan, hun nut hebben voor de natuur en de 
biodiversiteit en garant staan voor het evenwicht 
van de ecosystemen. 

Het kind en de adolescent ontdekken dat, hoe 
angstaanjagend ze ook zijn of wat het volksgeloof 

er ook over vertelt, roofdieren jagen uit noodzaak en 
behoefte.  De oudere kinderen leren alles over het soms 
verbazingwekkende aanpassingsvermogen van deze dieren 
en over de rol die ze vervullen in een ecosysteem.

 1.     Voor leerlingen van 2,5 5 jaar

 2.     Voor leerlingen van 2,5 5 jaar

 3.     Voor leerlingen van 4 12 jaar

 4.     Voor leerlingen van  6 14 jaar
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OP ONTDEKKING NAAR DE ZINTUIGEN...

Heb je het gezien? Nee, maar hij wel! Wat heeft hij 
gehoord? Ik hoor niets.  Wat zijn deze dieren toch 
straf! Aan de hand van verscheidene experimenten 
vergelijkt u onze vijf zintuigen met die van de dieren.  
Ontdek hoe ze die gebruiken om voedsel te zoeken, 
elkaar te herkennen of hun territorium af te bakenen.

Het kind en de adolescent ontdekken dat deze dieren 
niet allemaal dezelfde zintuigen hebben als de mens.  Dat 

de scherpte van de zintuigen verschilt van de ene soort tot de 
andere.  Dat de zintuigen elke soort in staat stellen de wereld 
rondom hen waar te nemen in functie van hun behoeften.

REIS TOT AAN
DE LAATSTE GRENS...

In 2019 gaan in Pairi Daiza de 
uitgestrekte gebieden van Canada 
open. Ontdek alle geheimen van de 
twee superroofdieren die symbool 
staan voor de koude gebieden: 
de wolf en de beer.  Kinderen en 
adolescenten zullen gefascineerd zijn 
door het universum, de legendes en 
het volksgeloof dat rond deze dieren 
hangt.  Ze maken ook kennis met de 
andere inwoners van deze gebieden : 
elanden, bevers, witstaartherten, 
poema’s, …

Het kind en de adolescent ontdekken 
hoe deze dieren zich beschermen 

tegen het klimaat in deze contreien. Ze 
leren hoe deze verschillende dieren 
samenleven en staan stil bij de rol van 
sommige van deze dieren in folklore en 
legendes.

ONDER VOORBEHOUD
VAN BESCHIKBAARHEID

DIEREN IN GEVAAR…
WAAROM EEN DIERENTUIN?

Wij, de dieren van Pairi Daiza, zijn de ambassadeurs 
van onze soortgenoten in de natuur. Sommigen zijn in 
gevaar en hebben ons nodig! Breng ons een bezoek 
en kom er alles over te weten…  Verdwijning van hun 
natuurlijke milieu, jacht en handel, manieren om aan 
natuurbehoud te doen, voortplanting van de bedreigde 
soorten, maar ook inrichting van verblijven en verrijking 
van het milieu… ontdek de rol van een dierentuin…

Het kind en de adolescent leren alles over de verschillende 
menselijke acties die de overleving van verschillende soorten 

in hun natuurlijke milieu bedreigen.  Zij ontdekken de rol van een 
dierentuin en de relaties die moderne dierentuinen ondehouden 
met organisaties die aan natuurbescherming doen.

NEEF VAN DE VOGELS: DE KROKODIL, 
EEN VERBAZINGWEKKENDE CLASSIFICATIE…

De ene heeft pluimen, de andere schubben. Ze zien er heel 
verschillend uit, maar in werkelijkheid lijken ze meer op elkaar 
dan men zou denken. Dat klinkt vreemd, maar niet zo moeilijk te 
begrijpen... Vergelijk vogels, krokodillen, slangen en hagedissen op 
het vlak van uiterlijke kenmerken, gedrag en voortplanting. Stel de 
gelijkenissen vast en leer hen onder te verdelen in verschillende 
dierenfamilies.

De kinderen en de jongeren leren verschillende criteria toe te passen 
om vergelijkingen te ontdekken tussen verschillende groepen levende 

wezens. De oudsten ontdekken hoe genetisch onderzoek de classificatie 
van dieren in verschillende families mogelijk maakte. 

OP ZOEK NAAR
ONZE WORTELS...

Waar komen wij vandaan? Wie zijn 
onze dichte en verre voorouders? 
Onze band met hen is zo sterk… en 
toch zijn wij zo verschillend. Van de 
grote apen naar de mens is maar één 
stap. Wat zijn wij hen verschuldigd? 
Behoort de toekomst ons echt toe? 
Dankzij waarnemingen vindt u het 
antwoord op al deze vragen.

Het kind en de adolescent leren 
verschillende soorten primaten vergelijken 

om met name de lichamelijke kenmerken te 
benadrukken.  Vervolgens ontdekken ze hoe 
ze deze dieren moeten indelen volgens de mate 
waarin ze geëvolueerd zijn.

 5.     Voor leerlingen van 6 14 jaar

 6.     Voor leerlingen van 6 18 jaar

 7.     Voor leerlingen van 8 18 jaar

 8.     Voor leerlingen van 10 18 jaar

 9.     Voor leerlingen van 10 18 jaar
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DE TOEGANG TOT PAIRI DAIZA

De tarieven gelden voor een schriftelijke reservering ten laatste tien werkdagen vóór uw bezoek (onder voor-
behoud van beschikbaarheid).

UW
TARIEVEN

UW GRATIS TOEGANG  
( 1 toegang volwassenen voor  )

KLEUTERONDERWIJS (*) 17,00 € 10 BETALENDE LEERLINGEN

BASISONDERWIJS 17,00 € 15 BETALENDE LEERLINGEN

MIDDELBAAR ONDERWIJS 20,00 € 15 BETALENDE LEERLINGEN
BIJZONDER ONDERWIJS 17,00 € 5 BETALENDE LEERLINGEN

LEERKRACHTEN EN BEGELEIDERS  27,00 € NIET VAN TOEPASSING

 (*) Geen gratis toegang voor kinderen jonger dan 3 jaar die ingeschreven zijn in het kader van een schoolbezoek.

MAALTIJDEN OM MEE TE NEMEN

KLEUTERONDERWIJS BASISONDERWIJS EN MIDDELBAAR ONDERWIJS

MENU 
MOULIN

MENU 
MERSUS

MENU 
ORANGERIE

VIERUURTJE 
(IN DE ORANGERIE)

1 zachte sandwich 
met kippenwit, 

1 water
en 1 stuk seizoensfruit

1 puntzak pasta 
(bolognese of 4 kazen)

en 1 water

MENU BURGER :
1 hamburger, 1 portie 

frietjes, 1 saus, 1 water
MENU NUGGETS : 
4 nuggets, 1 portie

frietjes, 1 saus, 1 water
VEGETARISCH MENU :

1 vegetarische hamburger, 
1 portie frietjes,
1 saus, 1 water

1 donut 
of 1 vruchtencompote

of 1 waterijsje

4,00€ 4,00€ 4,50€ 1,50€

Bedrag per persoon, bij de toegangsprijs te voegen.
Keuze uit 5 verschillende maaltijden en 3 verschillende vieruurtjes (één enkele keuze voor de hele groep – om mee te nemen).  

DE PEDAGOGISCHE ANIMATIES

PER ANIMATIE VAN 1U15, VOOR EEN KLAS VAN MAXIMAAL 25 LEERLINGEN
60€

Bedrag bij de toegangsprijs te voegen.

NATUURKLASSEN ZONDER OVERNACHTING

Een hele dag een animator die u onderdompelt in de wereld van Pairi Daiza? Het kan!

Binnen Pairi Daiza kunnen er ook natuurklassen worden 
georganiseerd, voor één of meerdere dagen. 
Het aantal plaatsen is beperkt. Neem dus zeker contact 
met ons op om samen de data van uw activiteit vast te 
leggen.

Prijzen inclusief toegang en pedagogische activiteit, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Gratis toegang voor begeleiders (zie bovenstaande tabel).

Bijkomende begeleider: 27,00 EUR / dag.

PRAKTISCH 

Voor elk schoolbezoek aan Pairi Daiza reserveert u het best zo vroeg mogelijk schriftelijk 
om alvast uw datum vast te leggen. Uw bezoek wordt u per e-mail bevestigd. U krijgt een 
dossiernummer dat u op de dag van uw bezoek aan de kassa moet voorleggen.

1 dag 39€ / leerling

2 dagen 68€ / leerling

3 dagen 97€ / leerling

VOOR MEER
INFORMATIE:

Neem contact met ons op:
resa@pairidaiza.eu
+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 861

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

Voor elke schriftelijke reservering
die wij ontvangen vóór 15 mei 2019

Uw LERARENVOORDELEN
2019

1. UW PROFPASS

De pedagogische Profpass werd in het leven geroepen om leerkrachten die de kwaliteit van hun schoolproject belangrijk 
vinden, de kans te geven Pairi Daiza te herontdekken en kennis te maken met drie andere toeristische bestemmingen 
(Mini-Europa, Sealife en Historium*). Onze «Tuin der Werelden» evolueert jaar na jaar enorm. Daarom willen wij 
leraren de kans geven deze nieuwigheden en de vele facetten van Pairi Daiza in een gemoedelijk kader te ontdekken.  
Opgelet: deze Profpass is geldig voor maximaal 2 volwassenen en 3 kinderen jonger dan 18 jaar die op hetzelfde 
adres gedomicilieerd zijn. 

(*) De partnerattracties kunnen in de loop van het seizoen worden gewijzigd.

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN EEN PROFPASS 2019?

Reserveer uw schoolbezoek aan Pairi Daiza schriftelijk, vóór 15 mei 2019. Deze reservering moet ons ten laatste 10 
werkdagen vóór het bezoek bereiken.
1. Vermeld het aantal Profpassen waarop u recht hebt: er wordt een Profpass afgeleverd voor 15 betalende leerlingen 

die op de dag van het bezoek aanwezig zijn, ongeacht het type onderwijs (voorbeeld: reservering voor 28 leerlingen 
= 1 Profpass). 

2. Vermeld bij uw reservering de namen, voornamen en persoonlijke adressen van elke leerkracht die een Profpass zal 
ontvangen. 

WANNEER ONTVANGT U DE PROFPASS 2019?

Wanneer alle voorwaarden voor de toekenning van de Profpass vervuld zijn, wordt hij u tijdens uw bezoek met uw 
leerlingen in ons onthaalkantoor overhandigd. Het aantal afgeleverde Profpassen is aangepast aan het aantal werkelijk 
betalende en aanwezige leerlingen tijdens het bezoek. De Profpass wordt u overhandigd, vervolledigd met uw naam en uw 
adres. Er kan geen verzoek of wijziging worden toegekend, noch op de dag van uw bezoek, noch nadien. Als bovenstaande 
voorwaarden niet worden nageleefd, kunnen wij de Profpass niet afleveren.

2. UW PEDAGOGISCH BEZOEK TERUGBETAALD

WILT U EEN VERKENNINGSBEZOEK BRENGEN AAN PAIRI DAIZA?
Uitstekend idee! Ga naar het onthaalkantoor en koop een toegangsticket “pedagogische voorbereiding” (aan het 
geldende individuele tarief). Op de dag van de uitstap met uw leerlingen in 2019 en op vertoon van dit ticket en een 
identiteitsbewijs betalen wij u dit ticket terug.

TARIEVEN
2019
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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

De NMBS heeft zeer voordelige tarieven voor 
schoolgroepen die met de trein naar Pairi Daiza komen. 
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen slechts 1 euro per rit 
(2 euro heen en terug), vanuit elk station. Wie ouder is dan 
12 jaar krijgt 60% korting op de volle ritprijs.
Info: www.b-rail.be

Pairi Daiza ligt op 10 minuten wandelen van de halte 
Cambron-Casteau, op de lijn Aat-Bergen.

TOEGANKELIJKHEID

Pairi Daiza is vlot toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Slechts vijf plaatsen zijn niet toegankelijk voor mensen 
met beperkte mobiliteit: het Aquarium, de Crypte, de Mersus Emergo, de uitkijktoren van de giraffen en de hangbruggen. 

2. PICKNICKEN IN PAIRI DAIZA

In Pairi Daiza vindt u tal van picknickruimtes.

PAIRI DAIZA OP EEN ANDERE
MANIER ONTDEKKEN

ALLEMAAL AAN BOORD 
VAN DE STOOMTREIN?

U kunt Pairi Daiza ook bezoeken 
met de … stoomtrein, die rijdt op 
water en steenkool.

U komt achtereenvolgens langs 
de Lagune, met kangoeroes en 
wallaby’s, ‘La Terre des Origines’ 
waar neushoorns, oostelijke 
franjeapen en gorilla’s leven, de 
Savanne met olifanten en ten 
slotte langs «The Last Frontier».

ROOFVOGELDEMONSTRATIES
BIJWONEN

Eén van de topattracties van Pairi Daiza, de 
demonstratie van roofvogels in vrije vlucht, is elke 
dag gratis toegankelijk. Reserveren is niet nodig. 
Uw leerlingen zullen zich onder andere kunnen 
vergapen aan de overvliegende Amerikaanse 
zeearend... In uw reserveringsbevestiging 
ontvangt u ter informatie een uurregeling.

AFSPRAAK AAN DE SPEELTUIN!

Pairi Daiza, dat is ook een unieke speeltuin van 
bijna 8.000m2, waar klein en groot zich kan 
uitleven op speeltoestellen die aangepast zijn 
aan hun leeftijd.
Amusement verzekerd!

Schoolgroepen kunnen op de trein stappen aan het voorkeurstarief van 2€ per passagier (onder voorbehoud van 
beschikbaarheid). Wenst u daar gebruik van te maken? Laat het ons weten bij uw reservering.

PAIRI DAIZA
PRAKTISCH
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De SCHOLIERENWEDSTRIJD

BEREID UW SCHOOLREIS VOOR…
... WIN TOEGANGSTICKETS VOOR PAIRI DAIZA EN BELEEF MAGISCHE MOMENTEN!

PAIRI DAIZA BLAAST 25 KAARSJES UIT…  DE GELEGENHEID OM DE SCHOLIEREN TE BELONEN MET EEN WEDSTRIJD 
IN EEN THEMA NAAR KEUZE… EEN NATUURACTIE VOOR DE TOEKOMST! 

Een bezoek aan Pairi Daiza, dat is zo veel meer dan een ontmoeting met dieren en culturen van over heel de wereld. Het is 
ook een unieke gelegenheid om kinderen bewust te maken van wat ze moeten doen en laten om de natuur te redden.  
 
Pairi Daiza biedt u de gelegenheid om uw bezoek samen met uw leerlingen voor te bereiden aan de hand van een vrij pedagogisch 
project dat u in uw school kunt uitvoeren. Daarvoor nodigen wij u uit om een activiteit uit te werken waarbij u uw leerlingen 
betrekt bij een actie ten voordele van de natuur of duurzame ontwikkeling.
 
Uw leerlingen hebben de kaarten in de hand en wij doen een beroep op 
uw creativiteit.
 
Uw project moet aan verscheidene criteria voldoen:
• Het moet nuttig zijn voor de school (in de klas, op de speelplaats, … )
• Het moet thuis kunnen worden herhaald of nut hebben in het 

dagelijkse leven.
• Er wordt gebruik gemaakt van gerecycleerd materiaal of recyclage 

wordt aangemoedigd.
 
Wij belonen 12 klassen (alle types onderwijs door elkaar: kleuter, basis, 
middelbaar, bijzonder).

HOE GAAT U TE WERK?

• Reserveer uw schoolbezoek vóór 15 maart 2019 via ons reserveringsformulier dat bij de brochure gevoegd is en kruis 
het vakje «Wij nemen deel aan de wedstrijd voor scholieren” aan.

• Vanaf 15 januari 2019 downloadt u het reglement en het formulier waarmee u het project indient op onze website 
(www.pairidaiza.eu/scholierenwedstrijd). Stuur het ons vóór 30 april 2019 terug via het e-mailadres 
resa@pairidaiza.eu en vermeld daarbij duidelijk het onderwerp: SCHOLIERENWEDSTRIJD. Voeg er een filmpje van 
maximaal één minuut bij (zie reglement) waarin de klas haar werkstuk voorstelt.

• Tegen 14 juni 2019 maakt de jury van Pairi Daiza, bestaande uit Eric Domb en pedagogische medewerkers, de winnende 
klassen bekend.

• De leerlingen (maximaal 25) van de winnende klas en één begeleidende leerkracht winnen elk een toegangsticket dat 
geldig is van 14 december 2019 tot 5 januari 2020.

 
Info, reglement en deelnamefiche beschikbaar vanaf 15 januari: www.pairidaiza.eu/scholierenwedstrijd

Wedstrijd geldig 
voor elke reservatie

die wordt
gedaan vóór

15/03/2019

NEEM CONTACT MET ONS OP

Van maandag tot vrijdag (behalve  
feestdagen) van 9u tot 13u30 

en van 14u30 tot 17u: 
 TEL : +32 (0) 68 250 833 of

+32 (0) 68 250 861 
FAX : +32 (0) 68 455 405 

EMAIL : resa@pairidaiza.eu 

PRAKTISCHE INFO

Domaine de Cambron - 
7940 Brugelette (België)

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

www.fb.com/pairidaizanl

SEIZOEN 2019 

Pairi Daiza is alle dagen geopend
van 6 april tot 11 november 2019

en van 14 december 2019 tot 05 januari 2020
Raadpleeg de openingsuren

op onze website:
www.pairidaiza.eu 


