
Dierenrijk, kom dichter bij de dieren
Hé jij, kom eens dichterbij. Vlakbij Eindhoven, tussen de velden ligt een 
hele bijzondere dierentuin. Een gezellige plek waar mens en dier 
samen plezier maken. Van grote neushoorns tot kleine pinguïns. Van 
trotse tijgers tot vrolijke kriebelvisjes. Ze doen allemaal mee in 
Dierenrijk. Waar wacht je op? Slinger je weg door onze speeltuin, sta 
oog in oog met je nieuwe favoriete dier en ontdek de dierenwereld van 
dichtbij.

Met de klas op pad
Een bezoekje brengen aan de Indische neushoorns, Humboldtpinguïns
en het jonge olifantje Rashmi, dat wordt een schoolreisje om nooit te 
vergeten in Dierenrijk! Ga samen met een educatieve gids op pad en 
laat je klas rondleiden door Dierenrijk. Hierna weten ze alles over dieren 
en natuurbehoud. Tussendoor leren kinderen ook spelenderwijs van 
dieren door bijvoorbeeld de chimpansees na te apen in de 
binnenspeeltuin ‘Indoor Apenkooien’.

Bezoekadres
Baroniehei
Mierlo

Postadres
Heiderschoor 24
5731 RG Mierlo

Meer informatie?
Bel naar 088-9000360 of 
kijk op 
dierenrijk.nl/schoolreisjes



Prijzen en arrangementen
Dierenrijk hanteert voordelige entreetarieven 
speciaal voor scholen (minimaal 10 personen). 
Entree is al mogelijk vanaf € 9,95 p.p.

Ook kunnen voordelig horeca-
arrangementen bijgeboekt worden. Met friet, 
een snack, drinken en een ijsje wordt het 
schoolreisje een echt feest.

Kijk voor prijzen en arrangementen op 
bijgaande prijslijst of op 
dierenrijk.nl/schoolreisjes.

Extra optie: exclusieve rondleiding
“Kan een baby-ijsbeer meteen al goed tegen 
de kou?” “Is een leeuw zwaarder dan een 
tijger?” “Hoe oud kan een chimpansee 
worden?”

Tijdens de rondleiding kan de educatieve gids 
alle vragen over de dieren beantwoorden. En 
daarnaast brengt hij jullie op speciale plekken 
waar bezoekers normaal nooit komen.

De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. 
De kosten hiervoor bedragen € 55,-.

Vroegboekvoordeel
Boek vóór 1 april met een bezoekdatum in
de periode van 1 april t/m 31 december van 
hetzelfde jaar en profiteer van een extra
voordelig entreetarief!

Gratis lespakket
De voorpret begint al in de klas!
Niet alleen in het park, maar ook in jullie eigen 
klaslokaal leren we jullie graag wat bij. 
Daarom hebben we gratis lespakketten 
ontwikkeld. Download de lespakketten op 
dierenrijk.nl/lespakketten

Voorpret met onze gratis lespakketten
De voorpret begint al in de klas! Niet 
alleen in het park, maar ook in jullie eigen 
klaslokaal leren we jullie graag wat bij. 
Daarom hebben we gratis lespakketten 
ontwikkeld. Ze zijn geschikt voor zowel 
basis- als voortgezet onderwijs en sluiten 
aan op lesmaterialen van bijvoorbeeld 
Wolters-Kluwer en Malmberg. 

Download de lespakketten op 
dierenrijk.nl/lespakketten.



Prijslijst Dierenrijk voor scholen

Entree Prijs Met vroegboekkorting*

Entree voor scholen € 10,95 per persoon € 9,95 per persoon

*De vroegboekkorting geldt voor scholen die vóór 1 april boeken voor een bezoek van 1 april t/m 31 

december.

Arrangementen Prijs

Arrangement beestenpret – Entree, friet met saus en ranja € 13,75 per persoon

Arrangement beestenboel – Entree, friet met saus, snack

en ranja
€ 15,75 per persoon

Arrangement beestachtig gezond – Entree, bruin broodje kaas, 

bruin broodje eiersalade, krentenbol, handfruit, petfles sourcy

blauw of rood

€ 17,50 per persoon

Educatieve invulling Prijs

Exclusieve rondleiding (max. 20 personen per gids) € 55,- per rondleiding

Horeca - Bij te boeken extra’s Prijs per persoon

Raketijsje € 1,25

Snack € 2,40

Friet met frietsaus € 3,50

Frisdrank (petfles) € 3,40

Vaste klanten korting
Vorig jaar ook op schoolreis geweest bij een Libéma park? Dan is dit jaar de entree voor 
vier personen gratis. 

Grote groepenkorting 
Hoe groter de groep, des te hoger de korting! 

Neem voor meer informatie óf om te boeken contact op via 088-9000360.


