
All-Inclusive arrangementen
 in de Dierentuin Nordhorn

De zorgeloze pakketten voor 
groepen vanaf 20 personen 

inclusief entree, rondleiding en 
eten.

Het eten is altijd ook zonder het arrangement boekbaar. 

U wilt een vegetarisch alternatief voor een menu? 
Graag maken wij een aanbod.

Om een groep aan te melden kunt u graag bellen via de 
0049 5921-712000 of een email schrijven naar 

info@dierentuin-nordhorn.de



All-Inclusief arrangements
in de Dierentuin Nordhorn

Muizen-Arrangement voor kinderengroepen
   * entree dierentuin
   * 1 uur rondleiding 
   * patet met ketchup en mayonaise, Capri Sun en
      en klein ijs
 

Alpaca-Arrangement
   * entree dierentuin
   * 1 uur rondleiding 
   * broodje belegd met ham en kaas, plak rozijnenbrood met boter,
     tomatensoep met gehaktballen, basilicum en zure room,
     koffie en thee, frisdrank 0,33l fles
 

Uilen-Arrangement
   * entree dierentuin
   * 1 uur rondleiding  
   * 2 kopjes koffie of thee, 1 stuk gebak

Arrangement „Koffietied“ in het restaurant De MalleJan
   * entree dierentuin
   * 1 uur rondleiding 
   * 1 kopje koffie of thee, 1 stuk gebak of taart,
       of pannenkoek met appel

   13,90 Euro pro Person

 24,90 Euro pro Person

   17,90 Euro pro Person

18,90 Euro pro Person



Groepsaanbiedingen
 in de Dierentuin Nordhorn

voor groepen vanaf 
20 personen

Het eten is altijd in combinatie met een 
all-inclusief arrangement boekbaar. 

U wilt een vegetarisch alternatief voor een menu? 
Graag maken wij een aanbod.

Om een groep aan te melden kunt u graag bellen via de 
0049 5921-712000 of een email schrijven naar 

info@dierentuin-nordhorn.de



Menus voor groepen
in de Dierentuin Nordhorn

Muizen-Menu voor kinderen groepen
   * patat met Ketchup en mayonaise
   * Capri Sun
   * klein ijs
 

Alpaca-Menu
   * broodje belegd met ham en kaas
   * plak rozijnenbrood met boter
   * tomatensoep met gehaktballen, basilicum en zure room
   * koffie en thee
   * frisdrank 0,33l fles
 

Uilen-menu
   * 2 kopjes koffie of thee
   * 1 variatie van gebak

     7,90 Euro pro Person

 14,90 Euro pro Person

      7,90 Euro pro Person
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