
Wandelschoenen aan, backpack om, ontdekken maar! Ga samen op zoek

naar bijzondere dieren zoals nijlkrokodillen, tijgers, gibbons, ringstaart-

maki's en flamingo's. In AquaZoo kom je van alles te weten over de dieren

tijdens de leerzame presentaties.

Uniek in Nederland! Tijdens de ijsbereninspectie maak je de medische

controles die de dierenverzorgers dagelijks bij de ijsberen verzorgen van 

heel dichtbij mee. Daarnaast zijn er nog meer educatieve presentaties, 

bijvoorbeeld bij de pinguins, wasberen, stinkdieren, kleinklauwotters en

rode panda's. Iedere dag valt er iets nieuws te ontdekken!

Wandel via de avonturenroutes langs de dieren. Loop via boomstammen

over de slootjes, steek via een trekvlot het moeras bij de kangoeroes over 

en spring van de ene steen naar de andere. Hou jij je voeten droog? Ook is 

er een roeivijver en zijn er speeltuinen. Er is zelfs een gigantische

airtrampoline om je helemaal uit te leven.

Adres
De Groene Ster 2
8926 XE Leeuwarden

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



Extra optie: AquaZoo paspoort
Met het AquaZoo paspoort ontdekken de kinderen 
nog meer tijdens een ontdekkingsreis door het park. 
Dit paspoort staat vol met uitdagende opdrachten.

Paspoort vol en alle opdrachten gemaakt? Dan 
kunnen jullie de antwoorden checken via de website 
van AquaZoo.

De kosten voor het paspoort (inclusief potlood) 
bedragen € 1,50 p.p.

Extra optie: een exclusieve rondleiding
“Hoeveel kilo weegt een ijsbeer?” “Staat een 
flamingo ook op één poot als hij slaapt?” “Waarom 
kunnen pinguïns niet vliegen?”

Tijdens een rondleiding kunnen kinderen al hun 
vragen stellen. Terwijl de gids hen meeneemt door 
het park, kan hij alle vragen beantwoorden. De 
rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.

De kosten voor een rondleiding bedragen € 50,-.

Prijzen en arrangementen
AquaZoo Leeuwarden hanteert voordelige 
entreetarieven speciaal voor scholen (min. 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 groot feest.

Kijk voor alle prijzen/arrangementen op bijgaande 
prijslijst of op aquazoo.nl/schoolreisjes.

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 tarief!

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 aquazoo.nl/lespakketten



Prijslijst AquaZoo Leeuwarden 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 maki – Entree, friet met saus en onbeperkt ranja € 12,25 per persoon

Arrangement ijsbeer – Entree, friet met saus, snack (frikandel,
kroket of kaassoufflé) en onbeperkt ranja

€ 14,50 per persoon

Arrangement  gezond – Entree, bruine bol kaas, krentenbol met 
boter, stuk fruit en flesje water

€ 15,00 per persoon

Educatieve invulling Prijs

Rondleiding (max. 20 personen per gids) € 50,- per rondleiding

Speurtocht € 1,50 per persoon

Horeca - Bij te boeken extra’s Prijs

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 nu 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.


