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oorwoord

Plaswijckpark is de leukste bestemming voor uw schoolreis! Ravotten in 
Speelwijck, dichter bij de dieren komen in Dierenwijck en tot rust komen in 
onze prachtige tuinen, of op de rondvaartboot in Wandelwijck.

Rennen, vliegen, ravotten, spetteren en nog veel meer. Een dag Plaswijckpark 
is onvergetelijk. Uw leerlingen hebben gegarandeerd een heerlijke dag en u 
ook. In ons overzichtelijke park houdt u uw leerlingen makkelijk in de gaten. 
Het park is met verschillende speelmogelijkheden en avontuurlijke attracties 
geschikt voor alle leeftijden! Voor de kleinsten is er onder andere het 
kabouterpad, de carrousel en het boemeltreintje. Voor de oudere groepen is 
er onze splashboot, de kabelbaan en de vlottenvaart.

Bij mooi weer kunt u ook terecht in onze Havenspeeltuin en de Avonturenbeek 
waar uw leerlingen lekker kunnen afkoelen in het zwembadwater of letterlijk 
kunnen aanmodderen. Is het een keer slecht weer? Geen enkel probleem!
In ons Huis in de Heuvel kunnen uw leerlingen genieten van 2000  
vierkante meter binnenspeelplezier. Uiteraard is ook onze dierentuin het  
bezoeken waard. Uw leerlingen kunnen hier dichter bij de dieren komen dan 
ooit tevoren. Ze kunnen er kennismaken met vari’s, oehoe’s, damherten en nog 
veel meer!

Wilt u een echt avontuurlijke dag beleven met uw leerlingen, waarbij ze  
constant worden uitgedaagd in hun speelgedrag en activiteiten? Kies dan 
voor Plaswijckpark!

Veel plezier namens het hele team van Plaswijckpark!
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Download de plattegrond op plaswijckpark.nl voor een volledig overzicht 



rrangementen

Entree

Voeg een stoere hap toe

Los bij te boeken



peelwijck

ierenwijck

andelwijck

In Speelwijck kunnen uw leerlingen niet stilzitten. Daar gaan ze  
sjezen, racen, klauteren, glijden en nog veel meer! Ze kunnen  
buiten helemaal los gaan in de verkeerstuin, een duikvlucht maken 
in onze splashboot (de Kangaroetsjj), de verschillende speeltuinen 
ontdekken en dat is nog niet eens de helft! Bij mooi weer kunt u 
ook terecht in de Havenspeeltuin voor de nodige verkoeling. In 
Speelwijck vindt u ook onze grote binnenspeeltuin, Huis in de  
Heuvel. 2000 m2 gethematiseerd binnenspelen. Uw schoolreis is 
dus altijd een succes, ook bij wat minder weer!

In Dierenwijck is het een echte beestenboel. Hier kunt u tot wel 50 
verschillende diersoorten ontdekken. Weten uw leerlingen 
bijvoorbeeld wat een vari is? En is een prairiehond echt een hond? 
Wandel samen met uw klas langs en door de verblijven en 
verwonder u over alle verschillende dieren. In Dierenwijck vindt u 
ook onze Avonturenbeek en de Vlottenvaart attractie. Hier kunnen 
uw leerlingen even ontladen na al die indrukken en lekker  
aanmodderen, of zichzelf een echte piraat wanen op een vlot. 

In Wandelwijck is het heerlijk groen. Uw leerlingen kunnen hier 
kennismaken met onze kabouters op het Kabouterpad, of even  
relaxen op het grote picknickveld. Daar vertrekt ook onze  
rondvaartboot, waarmee u een prachtige vaart over de Bergse Plas 
maakt. In het Rozarium zijn 40 verschillende soorten rozen te  
ontdekken en de Engelse tuin heeft prachtige fonteinen. Aan de 
rand van Wandelwijck is de draaimolen te vinden. Hier vertrekt ook 
de boemeltrein voor een rondrit door het park. 





oorwaarden

Nadat u een schoolreis boekt bij Plaswijckpark, wordt u per mail aan-
vullende informatie toegezonden, waaronder instructies over vervoer 
van en naar ons park met touringcars. Als u gebruik maakt van touring-
cars, dan verzoeken wij u om deze instructies op te volgen. 

Het is voor ons erg belangrijk dat u tijdens uw bezoek het 
parkregelement volgt. Deze vindt u onder andere terug op onze 
website.

Ons personeel is getraind om u zo goed mogelijk te helpen. Wanneer 
zij u instructies geven, is het voor de algemene orde en veiligheid  
belangrijk dat u deze opvolgt.

Alle kinderen en volwassenen in de groep worden bij de ingang van het 
park geteld door medewerkers van Plaswijckpark. De totale prijs van 
de schoolreis wordt op basis van deze telling bepaald. 

U kunt bij aanvang de keuze maken of u direct betaalt aan de kassa bij 
Plaswijckpark, of op factuurbasis achteraf.



ips voor een geweldige dag!

Wij gaan op aanvraag eerder voor u open. Heeft u hier interesse in? 
Neem dan contact met ons op.

Bent u van plan om met uw groep de Havenspeeltuin of Avonturenbeek 
in te gaan? Zorg dan voor sets schone/droge kleding. 

Heeft u vragen op de dag van uw bezoek? Neem dan contact op met 
uw persoonlijke gastheer/gastvrouw die u op de dag zelf toegewezen 
krijgt. 

Indien u zelf een lunch meeneemt, kunt u deze nuttigen op de  
verschillende picknickplaatsen in ons park. 

U kunt op de dag van uw bezoek kluisjes en/of bolderkarren bij ons 
huren.



Boek snel en gemakkelijk uw schoolreis via 
plaswijckpark.nl/groepen/schoolreis
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