
Heropening van Pairi Daiza op 21 mei : specifieke 
voorzorgsmaatregelen en reservatie. 

 
 
 
Lieve Partner,  

De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen woensdag groen licht gegeven voor de 
heropening – onder voorwaarden – van dierentuinen vanaf 18 mei.  Een ontspannende dag 
doorbrengen in Pairi Daiza zal dus opnieuw mogelijk zijn. Op een veilige manier en voor een 
beperkt aantal bezoekers.  
 
Wij beseffen dat veel van uw werknemers en partners met veel ongeduld en enthousiasme 
wachten om Pairi Daiza te bezoeken. De overheid heeft strikte regels opgelegd om de 
heropening op een veilige manier mogelijk te maken. Meer informatie volgt hieronder:  

 

Wanneer heropent Pairi Daiza voor u en uw medewerkers ?  
 
Wij doen er alles aan om onze bezoekers op een veilige en comfortabele manier te kunnen 
verwelkomen. Daarom verloopt de heropening stap voor stap. We beginnen met een kleine 
groep (abonnees), waarna we het aantal bezoekers dag na dag zullen optrekken. Voor 
dagbezoekers en uw medewerkers heropent Pairi Daiza opnieuw vanaf 21 mei 2020.  
 
 

Specifieke gezondheids- en hygiënemaatregelen  
 
De heropening van Pairi Daiza verloopt volgens een aantal strikte hygiënemaatregelen. Samen 
moeten we er namelijk voor zorgen dat de verspreiding van het Covid-19 virus zo veel mogelijk 
beperkt wordt.  
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om zowel onze bezoekers als onze dieren te beschermen. 
Gelieve rekening te houden met de volgende aanbevelingen: 
 
Het dragen van een mondmasker in Pairi Daiza wordt sterk aangeraden (vanaf 12 jaar) en is 
verplicht in bepaalde zones in het park. Iedere bezoeker dient in het bezit te zijn van een 
mondmasker. Het dragen ervan wordt sterk aanbevolen voor iedereen ouder dan 12 jaar. Het 
dragen van een mondmasker is verplicht in alle overdekte zones (voor iedereen ouder dan 12 
jaar) en op de eilanden met de lemuren en doodshoofdaapjes (voor iedereen).  
 
Social distancing met minstens 1,5m afstand tussen personen die niet onder hetzelfde dak 
wonen dient gerespecteerd te worden in het volledige park. Pairi Daiza beslaat een oppervlakte 
van 86.000 m2 (paden, tuinen, …) wat het mogelijk maakt voor haar bezoekers om afstand te 
houden.  
 
Er werd een extra ingang voorzien. Bezoekers kunnen Pairi Daiza betreden via vijftien 
wachtrijen. Er werd een tweede (tijdelijke) ingang in gebruik genomen om de social distancing 
te kunnen garanderen.  
 
Bepaalde smalle paden zijn eenrichting gemaakt. Op deze manier wordt er voorkomen dat 
bezoekers elkaar kruisen.  
 



 
Het aantal zeep- en handgeldispensers werd opgetrokken (in toiletten, horecapunten, shops, 
…). Op deze manier kan iedereen op regelmatige tijdstippen zijn/haar handen ontsmetten. In 
de toiletten zal er steeds iemand van onze schoonmaakdienst aanwezig zijn om alles frequent 
te desinfecteren.  
 
Er werd en groot aantal take-awaypunten gecreëerd doorheen het park in afwachting van de 
heropening van onze restaurants 
 
Bepaalde activiteiten (publieke voedermomenten, vogelshow, pedicurevisjes, …) worden 
tijdelijk geannuleerd.   
  

Maximaal aantal toegelaten bezoekers  

 
Om deze regel te kunnen volgen zijn wij genoodzaakt om onze manier van werken aan te 
passen. Naast het respecteren van een maximaal aantal bezoekers, vraagt de overheid ons ook 
dat elke bezoeker over een ticket beschikt dat geldig is op een specifieke datum. Een ticket 
voorleggen dat elke dag van het seizoen geldig is zal bijgevolg niet aanvaard worden.  
 
 

Verplichte online reservatie: ook voor uw medewerkers  
 
Om dit praktisch te regelen zullen wij alle niet gedateerde tickets die u ontving ongeldig maken. 
Wij zenden u per email hetzelfde aantal aan waardebonnen (codes) die u naar uw medewerkers 
en partners kunt doorsturen. Wij veranderen niets aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. 
Wij vragen u enkel om – in plaats van de traditionele tickets – deze codes naar uw medewerkers 
door te sturen. Met deze codes kunnen zij een bezoek reserveren via onze website: 
https://www.pairidaiza.eu/nl/onze-aanbiedingen  
 
 

Wat zal er veranderen voor de eindgebruiker?  

 
Uw medewerkers dienen hun bezoek te reserveren via onze website: 
https://www.pairidaiza.eu/nl/onze-aanbiedingen  
Dit is een eenvoudige handeling en neemt niet veel tijd in beslag.  
 
 

 
 
 
 

https://www.pairidaiza.eu/nl/onze-aanbiedingen
https://www.pairidaiza.eu/nl/onze-aanbiedingen


Selecteer de gewenste datum van uw bezoek. Onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
Een online reservatie kan gebeuren tot op de dag zelf van het bezoek.  
 

 
 
Kies vervolgens het exacte aantal tickets dat u nodig hebt per categorie 
(volwassene/betalend kind/gratis kind) 
 

 
 
 
BELANGRIJK:  
 
1/ Reserveer ook online voor kinderen onder de 3 jaar. Iedere bezoeker is verplicht zich vooraf 
online te registeren. Deze regel is ook van toepassing voor kinderen onder de 3 jaar, die gratis 
Pairi Daiza kunnen bezoeken. Tickets voor deze categorie kinderen kunnen aangekocht worden 
voor 0 €. U hoeft hiervoor uiteraard geen ontvangen code te gebruiken.  
 
2/ Een ticket gekocht via onze website kan niet geannuleerd of terugbetaald worden. 
Toegangstickets zijn geldig voor slechts één passage langs de ticketcontrole op de datum die 
aangegeven staat op het ticket. Een niet gebruikt ticket kan niet omgeruild of terugbetaald 
worden.  
 
Bij de betaling kunnen uw medewerkers of partners de code(s) die ze ontvingen invoeren in het 
veld “voer de code op uw cadeaubon in”.  
 



  
 
 
  
Na aanvaarding van de betaling zal het mogelijk zijn om de tickets af te printen vanaf de website. 
De tickets worden bovendien als Pdf-bestand verzonden per email.  
 
Wij hopen dat u deze beslissing begrijpt en dat u deze info zal delen met de betrokken personen 
binnen uw organisatie.  
 
Op onze website kunt u bovendien een pagina terugvinden met alle noodzakelijke informatie 
betreffende de Covid-19 maatregelen die Pairi Daiza neemt.  
 
Het voltallige team van Pair Daiza blijft te uwer beschikking staan voor bijkomende vragen.  
Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen.  
 
 
Hartelijke groeten, 
Madison 

  
 


