Ons aquarium

Ons serpentarium
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Het aquarium biedt u een
indrukwekkende wandeling
tussen de vissen.
U kan ze bijna aanraken door
het glas heen.
Haaien, roggen, tropische vissen, zeepaardjes ...
Meer dan 250 soorten.
Een onvergetelijke belevenis
voor jong en oud.

Het serpentarium neemt u
mee naar de wondere wereld
van de amfibieën, reptielen,
insecten spinnen en schorpioenen.
Maak kennis met deze boeiende dieren in hun natuurlijke
biotoop.
De terraria zijn natuurgetrouw
nagebootst.

In de vogelkooien maakt u
kennis met allerhande soorten
vogels.
Steltlopers, zangvogels, roofvogels, ...
U kuiert in de verschillende
kooien onder de netten door en
ziet de vogels in hun natuurlijke
omgeving.
Een aanrader.

De Zoo Bommerskonten bevindt zich op
een uitgestrekt terrein en is makkelijk bereikbaar via de autosnelweg.
Er is in dit prachtige dierenpark heel wat
te beleven. Je treft er alle
soorten
dieren aan. Vissen, reptielen
en amfibieën en
vogels
nemen
een
bijzondere
plaats in (zie
binnenkant
van deze folder).
Daarnaast kan je in
ons
moderne café-restaurant genieten van een
lekker drankje of een smakelijke maaltijd.
Voor de kinderen is er een grote speeltuin.
In onze souvenirwinkel kan je allerlei
mooie aandenkens verkrijgen.
WIJ WENSEN JE EEN PRACHTIGE DAG!

Toegangsprijzen
Kinderen onder de 3 jaar......................... gratis
Kinderen van 3 tot 11 jaar.................... € 13,50
60+....................................................... € 14,50
Andersvaliden...................................... € 13,50
Volwassenen......................................... € 18,50
Groepen (vanaf 15 personen)
Per persoon........................................... € 15,50
Begeleider............................................... gratis
Schoolgroepen
Per leerling............................................. € 9,50
Begeleider............................................... gratis

Openingsuren:
Oktober tot en met maart
Alle dagen van 10h00 tot 17h00
Zaterdag en zondag van 10h00 tot
18h00
April tot en met september
Alle dagen van 10h00 tot 18h00
Zaterdag en zondag van 10h00 tot
19h00
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Waar?
Papenweg 148
9999 Bommerskonten
Tel. 099/99.99.99
Fax 099/99.99.88
info@zoobommerskonten
www.zoobommerskonten.be

Een happening
voor het hele
gezin

