
1 Dwergflamingo
2 Afrikaanse pinguïn, vliegende stoombooteend
3 Heilige ibis, hamerkop
4 Geit, cavia, rijstvogel, fazant, zijdehoender
5 Ijsbeer
6 Europese oehoe
7 Zuid Amerikaanse tapir, Azara's agoeti, 

capibara, zwarthalszwaan 
 

 ■ Gele pijlgifkikker, blauwe pijlgifkikker, 
axolotl, killivis, Portugese vuursalamander, 
Balearenpad, vampierkrab, Braziliaans 
zeepaardje

 ■ Groene leguaan, kolenbranderschildpad
 ■ Aquaria met piranha, zeilvinpleco, zwarte 

pacu, pauwoogzoetwaterrog
 ■ Nijlkrokodil, Malawi ciclide 
 ■ Bruinbehaard gordeldier
 ■ Reuzenotter
 ■ Tweevingerige luiaard, Azara’s agoeti, 

witgezichtsaki
 ■ Eb- en vloedbak, Waddenaquarium 

opening medio 2022

Binnenruimte met dieren 
in en rondom water

8 Chinese kraanvogel
9 Gewone zeehond
10 Gibbon
11 Geelborstkapucijnaap
12 Ringstaartmaki, gordelvari 
13 Rode panda, kleinklauwotter
14 Wasbeer, stinkdier
15 Reuzenotter, kleinklauwotter

16 Nandoe, vicuna 
17 Canadese bever, Carolina eend
18 Flamingo
19 Moeraswallaby, rode reuzenkangoeroe, 

tammar wallaby
20 Pater Davidshert
21 Oeverzwaluwwand

22  Amoertijger
23 Roze pelikaan 
24 Kroeskoppelikaan, Baers witoogeend, 

zilverreiger, Europese kwak, 
witnekkraanvogel, Reuzenbooteend 

25 Humboldt pinguïn
26 Moerrasschildpad 
27 Bijen- en insectenhotel
28 Koikarper, goudwinde

Informatie

BHV
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Toilet

Rolstoeltoilet

Kinderboerderij
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Pinguïn voederpresentatie

IJsbereninspectie

Tijgerpresentatie

Wasbeer, rode panda, 
kleinklauwotter 
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Kijk op Aquazoo.nl/vriendenpas en ontdek al je 
voordelen, of vraag er naar bij de informatiebalie

Kinderfeestjes
Kinderen voelen zich een echt feestbeest tijdens een kinderfeestje in 
AquaZoo. Samen cadeautjes uitpakken, op reis door de dierentuin 
en lekker ravotten in de speeltuin! Kijk op Aquazoo.nl/kids 

Uitjes en andere feestjes
Voor zowel grote als kleine groepen biedt AquaZoo avontuurlijke 
arrangementen. Zoals familie-uitjes, bedrijfsuitjes, schoolreisjes en 
nog veel meer. Bekijk alle mogelijkheden op 
Aquazoo.nl/arrangementen voor meer informatie.

AquaZoo meer dan een dagje uit
Naast een leuk dagje uit, zijn ook educatie en soortbehoud 
belangrijke taken van het dierenpark. AquaZoo doet bijvoorbeeld mee 
aan fokprogramma’s die zorgen voor het behoud van in de natuur 
kwetsbare diersoorten en een gezonde populatie in dierentuinen.

Calamiteiten
Waarschuw bij calamiteiten een parkmedewerker in de buurt of 
neem contact op via tel.: 0511-431214.

Word vandaag Vriend van AquaZoo en krijg 
korting ter waarde van je dagticket!
Heel voordelig 364 dagen lang (1 januari gesloten) naar alle dieren, de 
natuur, presentaties en nieuwe evenementen. Daarnaast kortingen 
oplopend tot 50% op toegang tot de mooiste parken van Nederland.
• Safaripark Beekse Bergen
• Speelland Beekse Bergen
• Dierenrijk bij Eindhoven
• Luchtvaartmuseum - 

Aviodrome in Lelystad
• ZooParc Overloon
• Ook ontvang je een boekje 

met kortingsbonnen voor 
nog veel meer dagjes uit

Dino weken vanaf 
17 september 2022. 
Kom langs, als je durft

vriendenpas

Scan de QR-code voor 
het parkreglement

https://www.aquazoo.nl/vriendenpas

