
 

 
Diergaarde Blijdorp is met ruim 1,6 miljoen bezoekers per jaar één van de grootste publieksattracties in Nederland. Reis 
met ons mee door verschillende werelddelen. Bewonder de vele dieren in hun nagebootste natuurlijke landschappen… 
ruik, kijk en luister. Een zintuigprikkelende ervaring! 
 
Duik bijvoorbeeld eens onder in het imposante Oceanium. Miljoenen mensen gingen u al voor. 
In deze geheel overdekte waterwereld maakt u een ontdekkingsreis over de zeebodem en langs kusten. U ontmoet er grote 
scholen vis en snelle haaien, maar ook speelse zeeotters en zeeleeuwen. Op de “Falkland Eilanden” kunt u een kolonie 
prachtige koningspinguïns bewonderen. In haar levendige omgeving heeft Blijdorp een aantal sfeervolle horecalocaties die 
ook geschikt zijn voor ontvangsten met bijvoorbeeld een koffietafel. Deze arrangementen zijn bestemd voor gezelschappen 
van 35 tot 100 personen en dient u van te voren te reserveren (boekingen op basis van beschikbaarheid).   
 
Arrangement "De Tetterende Olifant” 
 
Toegang tot Diergaarde Blijdorp, inclusief een bezoek aan het Oceanium. Kopje koffie en gebak (assortiment) 
in restaurant De Lepelaar 
 
 
Arrangement "De Hongerige Leeuw"  
 
Toegang tot Diergaarde Blijdorp, inclusief een bezoek aan het 
Oceanium. Lunch aan gereserveerde tafels in restaurant De Lepelaar, 
bestaande uit: 
 

croissants, diverse soorten biologische broodjes en brood,  
divers hartig en zoet beleg en een hartige snack, inclusief koffie en thee 

 
De lunch wordt vanaf een buffet geserveerd.  
 
Eventueel is het mogelijk om tegen een meerprijs van € 1,80 per 
persoon de lunch uit te breiden met melk/karnemelk naar keuze voor 
het gehele gezelschap. 
 
Het arrangement kan worden uitgebreid met een koffie ontvangst in restaurant met een kopje koffie en een keuze uit een 
assortiment gebak à  € 4,75 per persoon. (o.b.v. uitbreiding voor het gehele gezelschap). 
 
 
Arrangement "De Hongerige Leeuwenwelp” 
 
Toegang tot Diergaarde Blijdorp, inclusief een bezoek aan het Oceanium. Kinderboxmenu in een leuke dierenmenu-box, 
bestaande uit: 

 
Beker patat frites,  kipnuggets,  

een flesje Sisi No Bubbles en een raketijsje  
 



 

 
 
Supplementen 
Wilt u uw bezoek aan de Diergaarde nog verder uitbreiden? Wij bieden een aantal supplementen die uw bezoek compleet 
maken. De supplementen zijn gratis of kunnen tegen betaling worden bijgeboekt en dienen vooraf te worden gereserveerd. 
 
Tegen bijbetaling kan bijgeboekt worden: 

• Een ritje met de Jungle Express - van het Oceanium naar het Voorplein Rivièrahal (of andersom): een ideale manier 
om in vogelvlucht kennis te maken met de hele Diergaarde. De capaciteit per treintje is 35 personen en de 
uitkoopprijs per treintje bedraagt € 62,00. niet beschikbaar tijdens schoolvakanties!  

• Blijdorp-geld - met het 'Blijdorp-geld' kunnen uw gasten betalen in de diverse zelfbedieningslocaties, het treintje 
van de Jungle Express en in de ZOOvernier winkels. De plastic muntjes hebben een waarde van € 1,00 en kunnen in 
elk gewenst bedrag voor uw gasten verzorgd worden. 

• Wij bieden diverse rondleidingen aan om 11:00 & 14:00 uur.  Onder begeleiding van een gids bezoekt u diverse 
dierverblijven en krijgt u alles te weten over de dieren en hun leven in Diergaarde Blijdorp. Uiteraard is een kijkje 
achter de schermen ook onderdeel van de rondleiding. Kosten voor de rondleiding bedragen per persoon € 3,95. Dit 
bedrag komt geheel ten goede aan het Natuurbehoud Fonds waarmee Diergaarde Blijdorp diverse projecten over 
de wereld ondersteund. Deze activiteit is te boeken op basis van beschikbaarheid. 

 
Prijzen p.p.: 
 
De Tetterende Olifant      € 24,75 per persoon 
De Hongerige Leeuw       € 33,25 per persoon 
De Hongerige Leeuwenwelp (3 t/m 12 jaar)    € 23,00 per persoon 
 
Arrangementen zijn te reserveren voor gezelschappen vanaf 35 personen tot maximaal 100 personen 
(alle prijzen zijn inclusief entree, maar exclusief parkeren. Alle bedragen zijn incl. BTW) 
 
Uitbreidingen: 
 
Melk en karnemelk      € 1,80 per persoon 
Koffie ontvangst        € 4,75 per persoon 
(1 kopje koffie met gebak of voor de kinderen frisdrank met kindermuffin) 

    
 
Beschikbaarheid: 
 
Deze arrangementen zijn het hele jaar te boeken op maandag t/m 
zaterdag met uitzondering van feestdagen en tijdens schoolvakanties. 
 
Locatie: 
 
Restaurant de Lepelaar 
 

 


