
Heeft u ooit geluncht met uitzicht op een Maleise tijgerkreek? Of in een Afrikaanse Lodge? Heeft u 
tijdens een vergadering wel eens oog in oog gestaan met een zwartpunthaai? Of gedineerd terwijl 
de schilpadden letterlijk langs uw tafel zwemmen? 

Blijdorp Happenings biedt u acht sfeervolle ruimtes midden in het dierenrijk. Vrijwel alles kan hier 
dankzij het servicegerichte en creatieve team dat voor u klaarstaat. En onze koks? Die zullen met 
hun culinaire hoogstandjes evenveel indruk op u maken als ons decor dat u nergens anders in 
Nederland ziet. Wij maken méér van uw feest of congres !

Blijdorp Happenings
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Locaties

Verspreidt door de dierentuin 
bevinden zich acht locaties die  
geschikt zijn voor kleine of grote 
bijeenkomsten, feestelijkheden 
of evenementen.

LOCATIE:

Haaienzaal

EAUditorium

Caraïbisch Café

Lepelaar

Lotus Serre

Oewanja Lodge

Terraszaal

Sterrenzaal

OMSCHRIJVING: PERSONEN: BESCHIKBAAR:
feest diner theater

Stijlvolle zaal in het Oceanium met 210 128 96 dagelijks
uitzicht in Atlantisch bassin.
Presentatiezaal gekoppeld aan de 150 96 200 dagelijks
Haaienzaal.
Sfeervol Cubaans café midden tussen  de 125 100 - dagelijks¹
dierverblijven.
Moderne zaal naast het (toekomstige) 300 240 350 vanaf 19:00 uur
ijsberenverblijf met een groot terras.
Aziatisch theehuis met hoge ramen en een 150 92 - dagelijks¹
sfeervol terras.
Authentiek Afrikaans landhuis met groot 150 120 96 dagelijks¹
terras en veel faciliteiten
Grote halfronde zaal met een terras aan 275 180 - vanaf 19:00 uur
de vijver
Klassieke maar intieme zaal van architect 65 45 48 dagelijks
met uitzicht op de Chinese tuin.

¹ : met uitzondering van de zon -en feestdagen en de schoolvakanties.



Zakelijk
Om uw boodschap, hoe groot of juist klein dan ook, effectief te communiceren met uw klanten, prospects of medewerkers 

is het noodzakelijk om van een belevenis een herinnering te maken. Voor dit proces zijn een groot aantal factoren van 

belang zoals de wijze waarop en de setting waarin de boodschap wordt uitgedragen. En dat zijn juist de factoren die u 

gerust in de handen kunt leggen van Blijdorp Happenings. Door een ijzersterke combinatie van unieke locaties en een 

perfect passende service organiseert en verzorgt Blijdorp Happenings uw congres, aandeelhoudersvergadering of 

productpresentatie tot in perfectie. Daarbij kunt u uiteraard gebruik maken van de 

meerwaarde van een dierentuin als locatie maar ook van de waarden die Diergaarde Blijdorp 

als natuurbeschermingsorganisatie uitdraagt. Vandaar onze slogan “wij maken meer van 

uw feest of congres…”

De Haaienzaal en het 
aangrenzende EAUditorium en 
Caraïbisch Café zijn met een 
capaciteit van 30 tot 450 personen 
niet bij alleen bij uitstek geschikt 
voor het uitdragen van uw 
boodschap maar ook als middel-
punt van een onvergetelijke 
belevenis in de dierentuin…

 

Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook 
de Lotus Serre (Aziatisch theehuis) 
en de Oewanja Lodge (Afrikaans 
landhuis) door hun sfeervolle 
thematisering uitermate geschikt 
voor diverse zakelijke 
bijeenkomsten.

Meer weten?
Kijk op www.blijdorphappenings.nl,  
bel ( 010) 4431415 of mail naar 
info@blijdorphappenings.nl



Zowel overdag als ’s-avonds biedt Blijdorp 

Happenings ruime mogelijkheden voor een 

receptie, feest, lunch of diner of een familie-

dag. Door de enorme verscheidenheid aan 

locaties, gebouwen en zalen is er voor iedere 

groepsgrootte en samenstelling (van 2 tot 

3000 personen) een scala aan mogelijkheden. 

Een bezoek aan Europa’s mooiste dierentuin 

wordt gecombineerd met een sfeervol samen-

zijn.

Tel daarbij een uitstekende service en de 

culinaire kunsten van chefkok Ferry de Kimpe 

en u hebt de garantie voor een gezellige en 

sfeervolle dag. Niets voor niets gebruiken wij 

de slogan “Wij maken meer van uw feest of 

congres…”.

Hoewel Blijdorp Happenings graag evenemen-

ten en bijeenkomsten op maat voor u samen-

stelt biedt Diergaarde Blijdorp ook een aantal 

arrangementen. Deze arrangementen laten 

alles zien dat Blijdorp in huis heeft; een 

uitgebreid bezoek aan de Diergaarde (vaak in 

de vorm van een rondleiding) gecombineerd 

met een uitstekende lunch of diner.

De e-brochure ARRANGEMENTEN kunt u 

aanvragen via de website of bij het verkoop-

team.

De kunst van sfeervolle feesten, 
recepties, familiedagen, lunches & 
diners; in Diergaarde Blijdorp is 
het mogelijk. 
In het Oceanium ontvangen wij uw 
gasten graag in de Haaienzaal of 
het Caraïbisch Café. De Lotus Serre 
en Oewanja Lodge zijn zeer geliefd 
vanwege hun centrale ligging in 
het park en de bijzondere en 
unieke ambiance. De Sterrenzaal is 
weer zeer geschikt voor kleinere 
gezelschappen.

Feestelijk
Meer weten?
Kijk op www.blijdorphappenings.nl,  
bel ( 010) 4431415 of mail naar 
info@blijdorphappenings.nl



Gastronomie

Een goede bijeenkomst,  feestelijk of 

zakelijk, is een perfecte  symbiose van 

alle onderdelen. Zo moet ook de 

verzorging van de innerlijke mens in 

harmonie zijn met de andere factoren. 

Bij een stijlvolle receptie in een 

historische omgeving hoort nu 

eenmaal ander eten en drinken dan na 

een sportieve dag wandelen door de 

tuin.

En juist deze eigenschap om je te 

kunnen aanpassen aan de stiuatie 

heeft chefkok Ferry de Kimpe  

uitstekend ontwikkeld. De keuken van 

Blijdorp Happenings verzorgt een 

gepaste culinaire invulling van uw 

evenement of bijeenkomst. Maar wel 

altijd bereid met liefde en verse 

ingrediënten waarbij wordt gestreeft 

om zoveel mogelijk biologische en 

ecologische producten te gebruiken.

 

Voor zover mogelijk maakt 
Blijdorp Happenings gebruik van 
biologische en ecologische 
producten. Helaas is nog lang 
niet alles goed verkrijgbaar en 
betaalbaar. Al wel biologisch zijn: 
onze koffie en thee, jus d’ orange, 
de melk en karnemelk, al het 
brood, broodjes en sandwiches. 
Daarnaast serveren wij geen vis, 
schaal en schelpdieren die bijna 
bedreigd zijn of waarvan de 
vangstmethode (of de kweek) 
schade toebrengt aan de natuur.

Meer weten?
Kijk op www.blijdorphappenings.nl,  
bel ( 010) 4431415 of mail naar 
info@blijdorphappenings.nl



Service

Mannen van de Maas

Het organisatietalent van Omdat een geslaagd feest uit 

Blijdorp Happenings kent vele meer bestaat dan een mooie 

gezichten. Stijlvol als het een locatie en uitstekend eten en 

chique diner of een receptie drinken zoeken wij regelmatig 

betreft maar uitermate vrolijk samenwerking met erkende 

tijdens uw personeelsfeest of specialisten op het gebied van 

familiedag. De medewerkers van entertainment, techniek en 

Blijdrop Happenings passen zich decoratie zoals Mannen van de 

graag aan de sfeer en ambiance Maas, NFGD Zoetermeer en Van 

van het evenement en zijn - Der Maarel sfeerdecoratie. Samen 

zonodig- juist de sfeermakers. met deze preferred suppliers 

kunnen uw evenement van 

concept tot eindfactuur 

verzorgen. Uw voordeel: ONE 

STOP shopping.

Meer weten?
Kijk op www.blijdorphappenings.nl,  
bel ( 010) 4431415 of mail naar 
info@blijdorphappenings.nl


