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uniek
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OchtendcOncert van de gibbOns
€ 30,- p.p.
Het is een vrolijk stemmende beleving 
om ’s morgens de duetten van de 
gibbons te horen. De perfecte start van 
uw dag in Apenheul! Gibbons roepen 
om hun territorium te beschermen, 
maar ook om de onderlinge band te 
versterken. Met het ochtendconcert 
van de gibbons is uw groep exclusief 
bij dit live-optreden van de muzikale, 
acrobatische gibbons.

Wanneer: Half mei t/m eind september 
aantaL: Voor groepen van 12 tot 40 
personen, die een programma hebben 
geboekt in De St@art of in het apenpark. 
dUUr: Het programma start om 8:30 uur 
en duurt tot de opening van het park, 
om 10.00 uur.

Met uw aanwezigheid ondersteunt u de 
Ape Campaign van EAZA – de Europese 
vereniging voor dierentuinen – met 
€ 15,- per persoon! Hiermee helpt u 
de bedreigde mensapen in het wild te 
beschermen.

>>

De gibbons laten hun ochtendzang 
bijna elke dag horen. Garantie kunnen 
wij helaas niet geven.
Bij aanhoudende regen zijn de gibbons 
niet buiten te zien. Wij bieden dan een 
overdekte locatie waar u kunt genieten 
van een kopje koffie. In groepen van 
20 personen mag u vervolgens een 
kijkje nemen in de binnenverblijven 
van de gorilla’s.

WiLt U een bijeenkOmst echt OnvergeteLijk 
maken? begin de dag met een prachtig 
OchtendcOncert van Onze gibbOns Of vraag 
Om een rOndLeiding Op maat gemaakt.



Stichting Apenheul
J.C. Wilslaan 31
postadres

Postbus 97
7300 AB Apeldoorn
telefoon

+31 (0) 55 357 57 00
fax

+31 (0) 55 357 57 01
e-mail

reserveringen@apenheul.nl
internet

www.apenheul.nl

cadeaUkaarten
vanaf € 11,00 p.s.
Apenheul biedt speciale cadeaukaarten 
met aantrekkelijke kortingen. Leuk om 
mee te geven aan uw zakelijke relaties.
De cadeaukaarten kunnen al vanaf 
25 stuks afgenomen worden en zijn 
onbeperkt geldig in de periode dat 
Apenheul geopend is. Het normale 
entreetarief voor Apenheul is 
€ 19,00 voor volwassene en 
€ 16,00 voor kinderen van 3 t/m 9 jaar. 
Bij afname van cadeaukaarten 
ontvangt u, afhankelijk van de afname, 
tot wel € 5,00 korting per kaart!

Bij afname van 25 tot 100 stuks: 
€ 3,00 korting
Bij afname van 100 tot 500 stuks: 
€ 4,00 korting
Bij afname van meer dan 500 stuks: 
€ 5,00 korting

De kaarten dienen vooraf betaald 
te worden. Overgebleven kaarten 
kunnen niet worden geretourneerd, 
maar zijn onbeperkt geldig.

rOndLeidingen
€ 25,- per grOep 
(max. 25 persOnen)
Uw zakelijke bijeenkomst combineren 
met een bezoek aan Apenheul? 
Dan is een rondleiding misschien 
wel iets voor u en uw gasten.  
Onder leiding van onze speciaal 
opgeleide, enthousiaste gidsen  
komt de aap bij wijze van spreken  
pas echt ‘uit de mouw’. 
U krijgt niet alleen uitleg over de 
bewoners van Apenheul en hun 
wilde soortgenoten, ook actuele 
gebeurtenissen worden van 
deskundig commentaar voorzien. 
Vanzelfsprekend kunt u ook met al 
uw vragen bij de gidsen terecht! 
Bent u bijzonder geïnteresseerd 
in speciale onderwerpen of wilt 
u de rondleiding combineren met 
een voederpresentatie? Dan kunt 
u dat het beste bij de boeking 
bekend maken.

>>

zeLf de aap Uithangen!?
vanaf € 18,50 p.p.
Voor de sportieveling biedt Apenheul, 
in samenwerking met het Klimbos 
Veluwe, een zeer actief arrangement. 
U en uw gasten kunnen zelf de aap 
uithangen, hoog in de bomen van de 
Veluwse bossen. Via touwbruggen, 
roetsjbanen en lianen volgt u een 
spectaculaire route tot op twaalf 
meter hoogte. 

Tip: kijk eerst de kunst af bij de actieve, 
bewegelijke en behendige apen van 
Apenheul voor u zelf gaat klimmen en 
klauteren.
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graag OntWikkeLen Wij 
samen met UW Organisatie 
een prOgramma Op maat.
 
voor meer informatie  
kunt u contact op nemen met:  
reserveringen@apenheul.nl 
telefoon (055) 357 57 00


