Feesten tussen de beesten

Bije e n ko mste n e n fe este n
Van vergadering tot receptie of vrolijk themafeest, in
DierenPark Amersfoort bruist het van het avontuur!
Samen met de dieren maken wij van uw
evenement een onvergetelijke ervaring.

Bije e n ko mste n & Fe este n
in Die re nPa rk A m e rsfo o r t
• Unieke zaallocaties
• Speciale ochtend- en avondprogramma’s
• Rondleidingen
• Feesten
• Vergaderarrangementen

U n ieke zaall o caties
Het Paleis van Koning Darius
Het Paleis van Koning Darius is gemaakt naar het voorbeeld van zijn hoofdpaleis in Persepolis
(de ruïnes liggen in het huidige Iran). Om zijn rijk goed te kunnen besturen hief hij belastingen.
Volkeren zonder valuta of waardevolle kunstvoorwerpen mochten met levende dieren betalen.
Zo ontstond er een enorme koninklijke dierentuin. In zijn Paleistuin liepen al deze dieren rond.
Deze unieke locatie is gelegen in de Stad der Oudheid en kan voor speciale gelegenheden worden
afgehuurd. Bij huwelijken wordt het Paleis speciaal ingericht als trouwzaal.
· Voor gezelschappen tot 60 personen
· Zaalhuur vanaf € 1.000,00

Parkrestaurant De Olifant
Dit restaurant heeft haar naam te danken aan één van de voornaamste diersoorten, die al heel
lang in het DierenPark vertegenwoordigd zijn. De zalen van dit restaurant zijn vernoemd naar
de olifanten van het park. In het restaurant ervaart u aan de ene kant de nostalgische sfeer van
het Koloniale Nairobi. Aan de andere kant proeft u de eenvoudige stijl van het Midden Oosten.
Deze kant van het Restaurant kijkt uit op het eiland van de Japanse Makaken en de daarachter
gelegen Japanse Tuin
· Het gehele restaurant is geschikt voor gezelschappen tot 600 personen · Zaalhuur vanaf € 575,00
tot € 1.850,00

Grand Café De Berenhof)
Deze locatie ligt dicht bij de entree van DierenPark Amersfoort en is daardoor eenvoudig te
bereiken. De glas-in-lood ramen en authentieke houten draagbalken maken de ruimte sfeervol.
In de zomer is er een gezellig terras met uitzicht op de bruine beren en de otters. In de winter
steken we de open haard aan en waant u zich in verre … Berenoorden.
· Voor gezelschappen tot 80 personen (receptieopstelling) · Zaalhuur € 350,00

Sp eciale o ch te n d-en avo n d p ro
gra m ma’s
in Die re nPa rk A m ersfo o rt
Wilt u eens iets anders dan anders…
Voor vroege vogels hebben wij de programma’s ‘Ontwaken met de dieren’ en ‘Ontbijthoppen’.
Vóór openingstijd van DierenPark Amersfoort openen wij onze poorten speciaal voor u! Bent
u meer een avondmens dan ziet u waarschijnlijk meer in het naar bed brengen van de dieren!
Als de avond valt en de dagbezoekers weer naar huis gaan, blijft het park open voor uw gezelschap.
Deze programma’s zijn te reserveren voor groepen vanaf 20 personen.

Ontwaken met de dieren à € 52,00 p.p.
Wij ontvangen u met een kopje koffie of thee op het Berenplein. Vanaf hier start de wandeling door
het park, onder begeleiding van een verhalenverteller. De dieren komen uit hun nachtverblijf en
her en der wordt naar eten gezocht. De zebra’s trekken een sprintje en de apen zingen om de dag te
begroeten. U sluit de wandeling af met een heerlijk ontbijtbuffet in één van onze parkrestaurants.

Ontbijthoppen à € 42,50 p.p.
De wandeling begint met een kopje thee met honing bij de beren. Daarna eet u cereals bij de
chimpansees, die op hun beurt een lekkere portie granenpap krijgen. Samen met de maki’s krijgt
u een frisse fruitsalade en bij de leeuwen sluit u aan bij hun stevige vleesontbijt. Daarna gaat u
richting de uitgestrekte vlaktes van de savanne, waar wij een sandwich met kaas en een glas melk
serveren. Dan zijn de olifanten nog aan de beurt. Bij deze reuzen geniet u van een krentenbol en een
stuk ontbijtkoek. Aansluitend serveren wij u een kopje koffie of thee.

Dieren naar bed Brengen à € 55,-p.p.
De verhalenverteller neemt uw gezelschap mee voor een bijzondere wandeling langs de dieren!
Wist u bijvoorbeeld dat een giraffe maar een half uur per dag slaapt? En dat de chimpansees
vóórdat zij gaan slapen hun hangmatjes inkruipen en nesten maken van stro? Nadat u de dieren
welterusten heeft gewenst, staat in één van onze restaurants een heerlijk dinerbuffet voor u klaar.

Rondleidingen
Ontdek de mooiste plekjes van ons park tijdens een wandeling onder begeleiding van een
verhalenverteller. Er worden allerlei leuke weetjes en anekdotes over onze dieren verteld.
Een rondleiding duurt 1 uur en kost € 100,00 per groep van maximaal 20 personen. De opbrengst
van de rondleiding doneert Dierenpark Amersfoort aan diverse natuur-en soortbehoudprojecten.

Algemeen, Samenwerken of Wie is de baas?
De algemene rondleiding voert langs verschillende bewoners van het dierenpark. Tijdens de
wandeling wordt ingespeeld op actuele gebeurtenissen in het dierenpark, zoals pasgeboren dieren.
De onderwerpen natuurbehoud, gedragsverrijking en de Stad der Oudheid (themagebied) kunnen deel
uitmaken van de rondleiding. Gaat u liever specifieker in op de leefgewoontes en gedragingen van de
dieren, dan is de rondleiding Samenwerken of Wie is de baas? misschien iets voor uw gezelschap.

Th emafe este n, laat u verrassen
…!
Feesten bij de Beesten à € 95,-p.p.
U wordt hoogstpersoonlijk ontvangen door de parkdierecteur. Na een hapje en een drankje zingt u
met hem en zijn Oppassers een welkomstlied. U wordt in verschillende groepen ingedeeld en door
het park geleid en kunt meedoen aan een interactieve act. Terug in het restaurant kunt u genieten
van een heerlijk buffet en dansen op swingende muziek. Aan het eind van de feestavond kondigt de
nieuw aangestelde parkdierecteur zijn vertrek aan en begeleidt de gasten naar de uitgang.
Dit feest is te reserveren voor gezelschappen vanaf 100 personen.

Night at the Stanley Hotel à € 122,50 p.p.
In het Kenia van de jaren ’30 van de vorige eeuw start u de avond met een exotische cocktail en
vervolgens maakt u met uw gezelschap een safariwandeling. In het chique Stanley Hotel in Nairobi
wacht u een luxe diner, zij het met een wat onhandige ober... Op muziek van de pianist en de zwoele
zangeres wordt u tussen de gangen door uitgenodigd om te dansen, want… ‘it’s charleston time’!
Na een sigaar en een glas cognac is het tijd om naar huis te gaan.
Dit feest is te reserveren voor gezelschappen vanaf 40 personen.
Voor al deze feesten geldt dat alles op elkaar is afgestemd: locatie, muziek en culinaire invulling.
Ook de kleding van onze medewerkers (én eventueel die van uw gasten) is aangepast aan het
gekozen thema. Over de details vertellen wij u graag meer!

Verga d era rra n ge m en te n
De arrangementsprijzen zijn per persoon met een minimale deelname van 20 personen.

Vergaderarrangement á € 45,00 p.p.
· Accommodatiekosten
· Entree-en parkeerkosten
· Projectiescherm
· Kladblok en potlood van DierenPark Amersfoort
· Ontvangst met koffie, thee en petitfours
· Koffie, thee en bronwater op tafel tijdens vergadering
· Gebruik van 1 flip-over (incl. stiften) in de zaal
· Lunchbuffet Lynx
Wanneer u de gehele dag wil vergaderen in ons dierenpark betaalt u € 60,00 per persoon.
In de middag krijgt u dan allen een heerlijke warme snack en een frisdrank aangeboden.
Uitbreidingen:

Het zakelijke met het aangename combineren?
Ontdek de mooiste plekjes van ons park tijdens een wandeling onder begeleiding van een
verhalenverteller. Er worden allerlei leuke weetjes en anekdotes over onze dieren verteld.
Een rondleiding duurt 1 uur en kost € 100,00 per groep van maximaal 20 personen. We hebben
diverse thema rondleidingen: Algemeen, Samenwerken en Wie is de Baas? De opbrengst van de
rondleiding doneert Dierenpark Amersfoort aan diverse natuur-en soortbehoudprojecten.
Afsluitende borrel, 1 uur à € 12,50 p.p.
· Accommodatiekosten
· 3 Drankjes p.p. uit het Hollandse assortiment
· Koud en warm bittergarnituur Zebra
· Diner of buffet v.a. € 25,00 p.p. (excl. dranken)

Programma op maat:
Als het vergaderarrangement niet aansluit op uw wensen, dan maken wij graag een programma
op maat.

