
 

  

 
Ontdek de wondere waterwereld van héél dichtbij! 

seizoen 2023 
 
De poorten gaan open en de zenuwen gieren door je lichaam: jullie droom om een dolfijn te ontmoeten 

komt eindelijk uit! En dolfijnen zijn niet de enige zee(zoog)dieren die je in het Dolfinarium vindt. Ook 

walrussen, zeeleeuwen, haaien en roggen zijn van de partij. En wat dacht je van de zeehonden en 
bruinvissen? Zoveel unieke zeezoogdieren bij elkaar, wauw! Beleef en verdiep je kennis in 

dolfijnenvoorstelling ‘Oceanica’ en volg een educatieve presentatie met Californische zeeleeuwen in het 
Zeeleeuwen College. 

Een dag Dolfinarium is een dag vól speelplezier. Ontdek de vier stoere speeltuinen en de 
waterattractie Waterpret. Hebben jullie de waterglijbanen al uitgeprobeerd? Samen met je klasgenoten van 

de glijbaan, dat wordt dikke pret! 

Leer de natuur te beschermen. Samen met jouw klas op een leerzaam avontuur? Ontdek ons educatief 
lesprogramma, waarin jullie exclusief op bezoek gaan bij de dieren. Wie weet verdienen jullie zelfs wel het 

diploma ‘Beschermer van de oceaan’! 
 

Groepsentree scholen  Reguliere prijs * Vroegboekprijs * 

Entree basisschool  € 10,95 € 9,95 

 

Educatief lesprogramma Prijs 

Leer op een interactieve manier, samen met verzorgers en dieren, meer over de 

dieren en hun gedrag. Voor onderbouw- en bovenbouwgroepen. Keuze uit: 
Walrussen & Dolfijnen, Bruinvissen & Zeeleeuwen, Roggen & Haaien 

€ 1,50 

 

Horeca arrangementen met entree Reguliere prijs * Vroegboekprijs * 

Spetterpakket Entree + frites met mayonaise en 
pakje drinken 

€ 14,70 € 13,70 

Spetterpakket extra Entree + frites met mayonaise, 
kinderfrikadel en pakje drinken 

€ 14,95 € 13,95 

Spetterpakket gezond Entree + witte bol met ham of kaas, 

pakje drinken en een appel. 

€ 15,25 € 14,25 

Spetterpakket All-in Entree + frites met mayonaise, 
kinderfrikadel en pakje dringen, 

inclusief educatief lesprogramma. 

€ 16,45 € 15,45 

Spetterpakket All-in 
gezond 

Entree + witte bol met ham of kaas, 
pakje drinken en een appel, inclusief 

educatief lesprogramma 

€ 16,75 € 15,75 

 

Verrassende extra’s  Prijs 

All-in koffiemok Hele dag onbeperkt koffie, thee of Chocomel € 6,50 

Waterijsje  € 1,30 

OLA schatkistje  € 2,35 

Appel of banaan  € 1,00 

Zakje chips  € 1,50 

 

Openingsperiode seizoen 2023 

18 februari tot en met 29 oktober 2023 van 10:00 tot 17:00 uur. In februari en maart zijn er afwijkende 

openingsdagen. Vanaf april is het Dolfinarium alle dagen van de week geopend. 
Kijk voor actuele openingsdagen/ -tijden en uitleg op onze website: Dolfinarium | openingsperiode. 

 
genoemde prijzen zijn per persoon | voor groepen vanaf 15 personen | prijzen onder voorbehoud van wijzigingen | 2023 
* Reguliere prijs: reserveringen gemaakt vanaf 01-04-2023 | Vroegboekprijs: reserveringen gemaakt voor 31-03-2023 

 
RESERVEREN / VRAGEN? www.dolfinarium.nl/scholen +31 (0)341 – 467 460 

 

https://www.dolfinarium.nl/plan-je-bezoek/openingstijden/
http://www.dolfinarium.nl/scholen

