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Walibi HOlland
business & fun fOr all
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een daGJe Van de ZaaK

na Hard WerKen, GOed Ontspannen 
U lanceert een nieuw product en zoekt een goed bereikbare locatie centraal in het 
land, of u wilt met uw afdeling genieten van een heerlijk dagje uit. Medewerkers 
belonen met een uitje voor het hele gezin naar het attractiepark, of een seminar in 
een bijzondere omgeving laten plaatsvinden? Bij Walibi kan het allemaal! Wij helpen 
u graag bij de organisatie van een dagdeel of dag naar uw wensen. Of het nu gaat 
om een personeelsfeest, familiedag, teambuilding event, trainingdag, vergadering, 
productpresentatie, zakelijke bijeenkomst of het afhuren van ons complete park! We 
denken mee en zorgen ervoor dat u en uw gasten met plezier op de dag terug kijken.

spanninG en uitrusten
Ons unieke attractiepark is goed bereikbaar en ligt midden in Nederland. Zo is 
afspreken met medewerkers uit meerdere vestigingen van uw bedrijf, of relaties 
die elders vandaan komen erg handig! Bovendien krijgt uw zakelijke bijeenkomst 
iets extra’s door de mogelijkheden van het park. Na hard werken, is het goed 
ontspannen! Voor gasten van alle leeftijden is er iets te doen, van spwe ritten in onze 
snelle achtbanen en spelen met de kids in Walibi Play Land tot het uitrusten in het 
ruime, mooie opgezette groen van Walibi.
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Walibi HOlland

MuZiKaal aVOntuur
Wilt u uw werknemers belonen met een geweldig gezinsuitje? Of biedt u dit aan uw 
relaties aan? In ons vernieuwde park beleven zij een heerlijk dagje uit. Kangoeroe 
Walibi kreeg een complete ‘make-over’ en beleeft een muzikaal avontuur. In zijn 
nieuwe leefwereld is muziek de rode draad. Ook een groot deel van het park 
onderging een ware metamorfose. Walibi vormt samen met zijn vrienden de band 
W.A.B (Walibi’s Adventure Band). De tweelingbroer van Walibi, genaamd Squad, 
richt de rivaliserende band The SkunX op. Walibi ondervindt op weg naar succes 
allerlei hindernissen. Zijn muzikale reis vindt u in het park terug in de achtbaan Speed 
of Sound, twee themagebieden, attracties, winkels, shows en entertainment.

Hele GeZin
Misschien kent u Walibi nog als Flevohof. Onder die naam begonnen we in 1971 
als educatief attractiepark, waar de kinderen letterlijk tussen de koeien stonden. 
Later maakten de koeien plaats voor spectaculaire achtbanen onder Six Flags. In 
het Walibi van nu komt het hele gezin aan zijn trekken. Sensationele achtbanen zijn 
er nog steeds, maar meer dan 40 attracties en shows is er ook meer dan genoeg 
voor de kleintjes. Het park maakt sinds 2006 deel uit van de Franse organisatie 
Compagnie des Alpes die zorgde voor de muzikale metamorfose van Walibi.



Vragen? Bel met onze Afdeling Sales:  +31 (0) 321 - 32 99 37, of mail naar sales@walibiholland.nl. 76

festiVals

27  juli  en  3,  10,  17  aug27  juli  en  3,  10,  17  aug

speCiale sfeer
Uw medewerkers of relaties verrassen met iets extra’s in de vakantie? Geef hen 
toegangskaarten voor een van onze bijzondere evenementen! Een paar keer per 
jaar krijgt het park een speciale sfeer, zoals ‘fantasy’, ‘summer’ en ‘horror’. Zo 
organiseren we in de meivakantie het Fantasy Festival. Op 6, 7 en 8 mei staat het 
park in het teken van de fantasiewereld van Fibi, het vriendinnetje van Walibi, een 
waternimf en de zangeres van W.A.B. Deze sprookjesachtige dag sluiten we om 
21.45 uur af met een grootse Fantasy Show en spetterend vuurwerk. Of laat collega’s 
en relaties genieten van zwoele zomeravonden tijdens het evenement Summer Nights. 
Op 27 juli, 3, 10 en 17 augustus kunnen ze extra lang in het park blijven. Pas om 
23.00 uur sluiten we en tot die tijd genieten ze van optredens en zomerse activiteiten.

een aVOnd GrieZelen
Een zinderend personeelsuitje dat uw collega’s nog lang zal heugen: dat zijn de 
Halloween Fright Nights! In het donkere park loopt u de engste figuren tegen het 
lijf, eens horen wie van uw collega’s het hardste kan gillen! Eddie de Clown zorgt 
namelijk voor ongekende horror. In het hele park zijn er Scarezones, Haunted Houses 
en Horrorshows, ondersteund door 250 scare-actors. Van 14 t/m 30 oktober op elke 
vrijdag, zaterdag en zondag van 18.00 tot 22.00 uur. Het park is geopend vanaf 
10:00 uur.

Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14 t/m 30 oktober 2011
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CraZY HOrse salOOn
•	 20	tot	400	gasten
•	 Podium	met	projectorschermen
•	 Mogelijkheid	om	Wild	Wild	West	

af	te	huren:	1.000	gasten

Club W.a.b
•	 20	tot	1.000	gasten
•	 7	zalen	die	ook	zijn	samen	te	voegen
•	 Mogelijkheid	om	W.A.B	Plaza	af	te	

huren:	3.000	gasten

speed Of sOund
De	achtbaan	waarin	muziek	
wordt	gedraaid!

CraZY riVer
Een	wilde	tocht	in	een	boomstam	
door	Wild	Wild	West!

rObin HOOd
Een	prachtige	houten	achtbaan	
voor	de	hele	familie!

el COndOr
Een	duizelingwekkende	vlucht	
met	de	benen	in	de	lucht!

GOliatH
De	hoogste	en	snelste	achtbaan	
van	de	Benelux!

Xpress
Binnen	3	seconden	naar	een	
snelheid	van	90	km/u!

el riO Grande
Vaar	mee	over	de	375	meter	
lange	Mexicaanse	rivier.

HaCiËnda
•	 20	tot	400	gasten
•	 Mogelijkheid	om	Mexico	af	te	huren:	

3.000	gasten
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uW daG Op Maat

alles Kan!
Wat u allemaal samen met ons kunt organiseren in ons attractiepark? In overleg 
kan alles! Zo zijn er regelmatig trainingen, vergaderingen, productpresentaties, 
zakelijke bijeenkomsten, personeelsfeesten, familiedagen en teambuilding events. 
Ook laten grote organisaties wel feesten op ons festivalterrein (bekend van 
LowLands) organiseren of huren ons complete park af! U kunt gebruik maken van alle 
attracties, maar ook diverse zalen huren. Culinair zijn er tal van mogelijkheden. Van 
menuvouchers en simpele buffetten tot aan luxe diners. Desgewenst kunt u blijven 
slapen in ons vakantiepark met 4- en 7-persoons bungalows.
 

enKele ideeËn:
•	 Laat tijdens een personeelsfeest of familiedag gasten op eigen gelegenheid 

het park ontdekken en kom voor lunch, diner of feest bij elkaar in een van de 
zalen. Wij hebben locaties van 20 tot 1500 gasten en leuke all-in arrangementen.

•	 Organiseer mentale trainingen in één van de zalen of gebruik de fysieke 
uitdagingen op het park voor een teambuilding-sessie.

•	 Deel uw gasten op in groepen en laat ze bij een aantal attracties strijden om de 
winst.

•	 Presenteer uw bedrijf of een nieuw product en bestel aankleding en catering 
op maat, van bedrijfsvlaggen tot taartjes met uw logo. En na een intensieve 
bijeenkomst laat u uw gasten hun zinnen verzetten in onze geweldige attracties. 

•	 Kies voor een training of vergadering een bijzondere plek, bijvoorbeeld bij de 
attractie Robin Hood waar u een ruimte middenin de achtbaan kunt gebruiken.

•	 Een attractie, een themagebied of zelfs het hele attractiepark voor 
u! Al vanaf 20 gasten kunt u een attractie boeken, het hele park reserveren kan 
vanaf 5000 gasten. Of wilt u het nog groter? Het evenemententerrein naast Walibi 
omvat 60 hectare en biedt plaats aan 60.000 gasten.

De mogelijkheden binnen Walibi zijn eindeloos. Neem contact met ons op als u een 
arrangement wilt boeken met een extraatje of samen met ons een bijzondere dag 
compleet op maat wilt samenstellen!
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Kant-en-Klare eXtra’s

speCiaal en tOCH VOOrdeliG
Vertel ons wat u met uw bijeenkomst voor ogen hebt en wij vertalen dat naar een 
onvergetelijk evenement voor uw gasten. Waarbij we bij elk onderdeel van de dag 
zorgen voor de nodige inspiratie. Op basis van de meest gehoorde wensen hebben 
wij een aantal all-in arrangementen samengesteld voor groepen vanaf 20 gasten. 
Voordelig en speciaal! In overleg passen we de arrangementen aan naar uw wensen.

OntVanGstarranGeMent (Vanaf € 26,52 p.p.)
Een gezellig dagje park met een gezamenlijk ontvangst. Wij ontvangen uw groep 
in een zaal die exclusief voor u is gereserveerd. Daar kunt u genieten van een 
uitgebreid taartenbuffet met onbeperkt verse koffie en thee. Desgewenst maken wij 
petitfours voorzien van uw naam of logo.

lunCHarranGeMent (Vanaf € 34,97 p.p.)
Bij dit arrangement brengen uw gasten een heerlijk dagje door op het park en ziet u 
elkaar bij het gezamenlijke lunchbuffet, in uw eigen zaal. Het buffet bestaat uit luxe 
belegde broodjes, soep, kroketten, fruitsalade en diverse dranken.

bbQ arranGeMent (Vanaf € 49,00 p.p.)
Een gezellig dagje park voor uw gasten met een afsluitende barbecue waar u 
alle belevenissen van de dag kunt doornemen. U treft elkaar in een exclusief voor 
u gereserveerde zaal waar u zelf uw vlees kunt grillen. Op aanvraag is ook een 
vegetarisch alternatief beschikbaar. Per gast zijn twee drankjes inbegrepen, en bij dit 
arrangement krijgt iedereen een ‘onride’ actiefoto mee naar huis!

De prijzen van deze arrangementen zijn exclusief btw en geldig t/m 30 oktober 
2011.
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V.i.p. arranGeMenten

Bij onze VIP arrangementen worden uw gasten luxueus onthaald! Het 
parkeren, de entree tot het attractiepark en de aankleding van uw 
avondprogramma met muziek en show zijn inbegrepen. Nu alleen nog 
het leukste thema kiezen!

Vip arranGeMent salOOn  
(Vanaf € 85,00 p.p. Op basis Van 100 beZOeKers)
Alle cowboys en cowgirls zijn welkom bij dit VIP arrangement dat in het teken staat van 
country & western. Een complete dag uit met een gezamenlijk ontvangst, een hele dag 
op het park en een gezellig avondprogramma in de Crazy Horse Saloon. Op die avond 
is de rustige Rattle Snake achtbaan een uur lang exclusief geopend voor uw gasten. Er is 
een gezellig barbecuebuffet, een spectaculaire show door onze cancan danseressen en 
iedereen krijgt een leuk aandenken mee naar huis.

Vip arranGeMent MeXiCO  
(Vanaf € 99,85 p.p.  Op basis Van 100 beZOeKers)
Aiaiaiai! Een complete dag uit met een Mexicaans tintje. Uw gasten verblijven een hele 
dag op het park, inclusief lunchpakket en beleven een gezellig avondprogramma in het 
deel van het park met Mexicaanse sfeer. Daarbij zijn de achtbaan El Condor en attractie 
Los Sombrero’s een uur lang exclusief voor uw groep geopend. Er is een Mexicaans 
buffet, een Mexicaans bandje en iedereen krijgt een leuk aandenken mee naar huis.
 
De prijzen van deze arrangementen zijn exclusief btw en geldig t/m 30 oktober 2011.
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lOCaties

tHe CraZY HOrse salOOn
Open de klapdeurtjes en u waant zich in het Wilde Westen. In deze country & 
western saloon kunt u gebruik maken van een podium met projectieschermen. 
Geschikt voor groepen van 20 tot 400 gasten. Het is ook mogelijk om het 
parkgedeelte Wild West af te huren, dit biedt ruimte aan 1000 gasten waarbij u 
attracties zoals de Rattle Snake en Tomahawk kunt reserveren voor uw gasten.

Club W.a.b
In de gloednieuwe Club W.A.B staat alles in het teken van muziek! Houd een 
presentatie in de zaal Vocals en dineer in de zaal Keyboard. De club telt 7 zalen die 
ook zijn samen te voegen, ideaal voor een afwisselende dag of grote groepen. De 
club ligt vlak bij de in- en uitgang van het park en is dus goed te combineren met een 
gezellige ontvangst of juist een spetterend afscheidsfeest voor 20 tot 1000 gasten. U 
kunt ook het omliggende parkdeel W.A.B Plaza afhuren, hier kunnen 3000 gasten 
terecht waarbij u attracties zoals Super Swing, achtbaan Speed of Sound of Merrie 
Go’round kunt reserveren voor uw gasten.

HaCiËnda
In het parkgedeelte met Mexicaanse sfeer vindt u onze kleurrijke Haciënda, ideaal 
voor een themafeest. Op deze locatie kunnen 20 tot 400 gasten terecht, binnen en 
op het overdekte terras. Met een zonnetje erbij wanen uw gasten zich zo in Mexico! 
Het is ook mogelijk om het parkgedeelte Mexico af te huren voor maximaal 3000 
gasten. U vindt hier de achtbaan El Condor en attracites Los Sombreros, Mini Taxi’s, 
Tequila Taxi’s en de speelhal La Fortuna.
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u Gaat VOOr GrOOt?

Hele parK
Voor grotere groepen hebben wij een wel héél bijzondere optie: u huurt ‘gewoon’ 
een dag of avond ons hele attractiepark af! Een unieke oplossing als u al uw 
medewerkers en/of relaties wilt uitnodigen. Een voordeel is natuurlijk dat er minimale 
wachttijden zijn bij de vele sensationele attracties. En staat u in de rij, dan is dat altijd 
met ‘bekenden’! Wij kleden het park aan naar uw wensen, van onze medewerkers tot 
de in- en uitgang.

eVeneMententerrein
Denkt u groot, dan is het evenemententerrein de plek voor u! Dit terrein van 60 
hectare, bekend van popfestival Lowlands en de Opwekking, Defqon.1 ligt naast 
ons attractiepark en biedt plaats aan 60.000 gasten. Het terrein is eenvoudig op te 
delen en is voorzien van de benodigde infrastructuur voor evenementen. Ideaal, want 
centraal gelegen in Nederland en leuk omdat u voordelige combinaties kunt maken 
met een verblijf in Walibi. 
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business WOrdt pleasure

eXtra’s
Naast onze standaard mogelijkheden en onze arrangementen biedt Walibi Holland 
verschillende extra’s. Deze maken uw evenement bij ons wel heel bijzonder! Zo 
kunnen wij voor uw bezoek een ontvangstbalie inrichten. De gasten kunnen 
zich daar registreren en krijgen een parkplattegrond en eventueel informatie of 
promotiemateriaal van u. Bij Mainstage kunt u een grote groep toespreken 
of de dag afsluiten met een speciale show. Ook een aanrader is het afhuren 
van het binnenplein bij de achtbaan Robin Hood. Een unieke locatie waarbij 
de achtbaan om je heen suist! Een spannende plek voor teambuilding events of 
productpresentaties. 

sOuVenirs
Wat is er leuker om na een heerlijke dag uit ook nog een leuke herinnering mee te 
nemen? Zoals een ‘onride foto’ bij de achtbanen Robin Hood, Goliath en Xpress 
en waterattractie Crazy River. Of een leuk souvenir, een knuffel, sleutelhanger of 
keycord, waarbij u ook afspraken kunt maken over het gebruik van uw logo.

GaMes
Om de dag een extra dimensie te geven kunt u een competitie tussen uw bezoekers 
organiseren. We kunnen bijvoorbeeld speelmunten uitdelen waarmee uw gasten 
verschillende games doen en in groepen strijden voor de winst! 

VaKantieparK
Bent u op zoek naar een langer verblijf, dan kunt u overwegen om te overnachten. 
Naast Walibi ligt ons vakantiepark met eenvoudige 4- en 7-persoons bungalows. Het 
vakantiepark heeft een zwembad, een broodjesservice en u kunt gebruik maken van 
internet. Ook kunt u gebruik maken van een heerlijk ontbijt in  Club W.A.B.
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KOrtinG Op entree

prepaid entreebeWiJZen
Als bedrijf koopt u entreebewijzen met korting. Leuk om dit voordeel te kunnen 
bieden aan uw medewerkers, kaarten weg te geven als relatiegeschenk, bonus of 
voor speciale gelegenheden zoals kerst en Sinterklaas. U geniet van voordelige 
inkooptarieven en uw medewerkers, klanten en relaties kunnen bij de kassa zo 
doorlopen! Bij een afname van 20 - 100 stuks krijgt u een korting van € 9,00 per 
persoon, daarmee komt de entreeprijs op € 21,50. Wilt u meer entreebewijzen, dan 
komt u in aanmerking voor een staffelkorting. Neem hiervoor contact met ons op.

COnsiGnatie entreebeWiJZen
Ook deze entreebewijzen koopt u als bedrijf met korting. Het voordeel van deze 
kaarten is dat u deze kaarten aan het einde van het seizoen kunt retourneren. Een 
scherpe prijs zonder risico dus! Bij een afname van 20 - 100 stuks krijgt u een korting 
van € 7,00 per persoon, daarmee komt de entreeprijs op € 23,50.

e-sHOp
Bedrijven, organisaties en instellingen met meer dan duizend medewerkers die 
hun medewerkers of relaties met korting kaarten willen laten kopen, bieden wij de 
mogelijkheid om kosteloos een e-shop te maken. Een ticketshop speciaal voor uw 
bedrijf!

De prijzen zijn exclusief btw en geldig t/m 30 oktober 2011.
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Walibi Holland/ Afdeling Sales
Spijkweg 30
8256 RJ Biddinghuizen

www.walibi.com
sales@walibiholland.nl
Tel : + 31 (0)321 - 32 99 37

Member of

Amsterdam (83 km - 1u04)

Alkmaar (121 km - 1u27)

Rotterdam (127 km - 1u26)  

s Hertogenbosch (117 km - 1u19)

Leeuwarden (101 km - 1u20)

Den Haag (137 km - 1u32)

Arnhem (71 km - 1u07) 

Eindhoven (153 km - 1u39)

Zwolle (33 km - 35min.)

Groningen (133 km - 1u31)

Utrecht (70 km - 54min.)


