Beleef de wereld achter de
schermen van WILDLANDS
en ontmoet al onze sterren.
Zonnepanelen WILDLANDS heeft in totaal
zo’n 1.800 zonnepanelen. De totale opbrengst van deze
zonnepanelen is ca. 400.000 kWh per jaar. Dat is genoeg

Beleef de wereld achter de
schermen van WILDLANDS
en ontmoet al onze sterren.
Je bent deze winter uitgenodigd als Backstage
gast in WILDLANDS waar je al onze sterren van
dichtbij kan ontmoeten. Neem een kijkje bij o.a. de
nijlpaardenstal en de savannestal en krijg uitleg
over de olifantentraining. Vergeet niet even te
gluren bij de Waterfabriek en de Living Machine,

PlAtTeGrONd

hét duurzame hart van het park.

Savannestal In de winter is het voor de
Afrikaanse savannedieren te koud om de hele dag

maak een
eis
wereldr
g
in één da

de dieren in hun stallen.

Leeuwenstal De leeuwen van WILDLANDS verblijven
het hele jaar door dag en nacht buiten. Leeuwen in Nederland
ontwikkelen een dikkere wintervacht dan in Afrika.
Vermiste kinderen

Blijf op de aangegeven

Bel met +31(0) 591 690 356,

wandelpaden en/of looproutes.

spreek een medewerker aan of

Het is niet toegestaan de

meld je bij de Informatiebalie

dieren te voeren en/of aan te

bij de entree.

raken. Met het betreden van
WILDLANDS ga je akkoord met
de algemene voorwaarden.
Deze zijn te lezen op
wildlands.nl en op te vragen
bij de Informatiebalie.
Roken

WILDLANDS is een rookvrije
omgeving. Roken is nergens in
ons park toegestaan, behalve
op de vijf aangewezen

onze decorateur die ervoor zorgt dat jij als bezoeker wordt
meegenomen in de werelden van WILDLANDS.

verschillende soorten bloemen, kruiden en planten die
bedoeld zijn als verrijking voor de dieren in het park.

EHBO

rookzones (zie plattegrond).

dierenartspraktijk
Ga jij graag naar de dokter?

in WILDLANDS door één machine opgewekt.

Waterfabriek en Living Machine
In een mini-ecosysteem met behulp van planten en natuurlijke
processen wordt het afval- en regenwater gezuiverd en

Olifantenstal De olifanten worden getraind zodat
dierverzorgers de poten en nagels van de olifanten regelmatig
kunnen verzorgen zonder dat we de dieren moeten verdoven.

Nijlpaardenstal Nijlpaarden zijn echte
koukleumen en hebben daarom een speciaal
winteronderkomen.

avontuur in WILDLANDS.
Kom tijdens je bezoek met je dagticket(s) naar de Informatiebalie bij
de entree van het park en ontvang korting op je nieuwe abonnement.
abonnement kan alleen tijdens de dag van je bezoek.
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* Kijk voor andere abonnementsvormen
op wildlands.nl/abonnementen.

ExTrA
VOoRDElEn
Als WILDLANDS abonnementhouder
geniet je van extra veel voordeel, zoals:
• 50% korting op parken als GaiaZoo, Apenheul

mAxIMaLe BElEvIN
EvINg

Jungola

en Attractiepark Slagharen
• 10% korting op horeca en souvenirs in WILDLANDS
• Gratis toegang bij speciale events, zoals WILDnights

10:00 – 12:00

Nortica

12:00 – 14:00

Animazia

12:00 – 16:00

Savannestal

12:30 – 15:30

Backstage

13:00 – 16:00 *

Serenga

13:00 – 17:00

* 15:30 uur is de laatste tijd om aan de
backstage route te beginnen.

De dieren absoluut niet.
Terwijl de dierenarts

Dagprogramma

echt van levensbelang is!

Er is een aangepast activiteitenprogramma.
Kijk voor het actuele dagprogramma op het
informatiebord op het Kompasplein en/of op de

Volg ons op

hele dag wilt gaan. Als abonnementhouder kun je eindeloos op

de warmtekrachtkoppeling wordt alle elektriciteit en warmte

van WILDLANDS.

hiervan is gratis.

+31(0) 591 690 333.

Warmtekrachtkoppeling Door middel van

de wintermaanden een adviesroute door de werelden

kwam op het idee van een pluktuin. Hier groeien en bloeien

Onbeperkt genieten van WILDLANDS? Of je nou een uurtje of een

Let op: inwisselen van je dagticket(s) voor korting op je nieuwe

bereid in de centrale keuken en hier wordt ook gezorgd voor

Wi-Fi aanwezig. Gebruik

kunt de EHBO bereiken via

manier wordt gedaan.

Dieetkeuken Al het eten voor de dieren wordt

Pluktuin Eén van de hoveniers van WILDLANDS

aanwezig op het park. Je

die er leven? Bekijk hoe dat in WILDLANDS op een duurzame

Om WILDLANDS maximaal te beleven is er tijdens

In het gehele park is open

Er is altijd een EHBO’er

ter wereld een constant klimaat voor alle planten en dieren

Decorateur Neem een kijkje bij de werkplaats van

voedselverrijking voor de dieren.

Wi-Fi

Rimbula Hoe creëer je in de grootste overdekte kas

opnieuw gebruikt.

buiten te zijn en daarom zijn op deze koude dagen

Parkreglement

elektra voor zo’n 100 huishoudens!
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geopend 13:00 - 16:00*

SeReNGa

JuNGoLa

Winterse taferelen
in Serenga

Kom opwarmen in de
tropische jungle
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* 15:30 uur is de laatste tijd om aan de
backstage route te beginnen
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1 Kompasplein

1 Nortica Hafên

Eten & drinken

2 Kompas

2 Robbenhafên

Souvenirs

3 Travellers’ Taste

3 Rattenmagazijn

Geen toegang rolstoel

4 De Expeditie

4 Norticatheater

EHBO

5 Siberische rode eekhoorn

AED

6 Raccoon Creek

JUNGOLA
1

Adviesroute*

2 Tempel Trail

9 Nortica Aquarium

Alternatieve route

3 Bamboe Doolhof

10 Poolstation

4 Monkey Market

11 Bottle Recycling

5 Vlottenoversteek

12 Zembla Food,

9

17

18

8

7

19
6

16

2
22

5

14
6
13

23
2

4
3

2
1

8

11

1

8 Ingang Rimbula

14 Pinguïnstrand

AnImAzIa

NoRTiCa

Overdekt Spelen, klimmen
en klauteren

Stap in de wereld van
de ijskoude polen

1 Wallabyheuvel
2 Groene zeeschildpadden

13 Rimbula River

3 XL-speelexpeditie

14 Jungle Trail

4 Naakte molratten

15 Gibboneiland

5 Aquaria

16 Olifantenvallei (binnen)

6 Sporenschildpadden

17 Swirls’ Ice Cream

7 Animazia Plaza

18 Koppensnellerspad

8 Living machine

19 Mr. Layos

9 Woestijn

20 Otterbeek

10 Duala Food & Drinks
12 Momma’s Restaurant
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SERENGA

11 Tweestryd
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*Adviesroute i.v.m. presentatietijden en tijdslot dat je backstage mag kijken
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geopend 12:30 - 15:30

13 IJsberenbaai

met ingang Basecamp
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SaVaNnEsTAl

7 Mahada Food & Drinks

12 Rimbula Restaurant
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Drinks & Gifts

11 Jungle Arena
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2-8
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8 Sonar Station

6 Olifantenvallei (buiten)

10 Slingerapeneiland
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Vlindertempel

9 Birdy Bush
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7 Uilenspot

Rookpunt
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Toiletten

Informatie
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NORTICA

13 Bavianenarena
14 Savanne
15 Serenga Safari
16 Zeboekraal
17 Stokstaartjeskuil
18 Kilima Food & Drinks
19 Leeuwenberg
20 Prairie Café
21 Prairiedogsvlakte
22 Dogondorp
23 Zonnepaleis

