
www.boudewijnseapark.be

Een 
bruisende
klas...

Een uitzonderlijk aanbod voor jou 
én je hele klas
Een bezoek aan Boudewijn Seapark 
loont ook voor jou én voor je klas 
zeker de moeite.  Wil je tijdens de 
paasvakantie (23/03 – 06/04) zelf 
de ruime educatieve mogelijkheden 
ontdekken en de schoolreis voor jouw 
klas voorbereiden, dan kan dat!
Vul onderstaande GRATIS 
toegangskaart* in en scheep in 
voor een dol-fi jne en boeiende tocht 
in de wereld van de zee.

*Voor elke leerkracht ligt een gratis ticket 
klaar tegen afgifte van onderstaande info-
kaart.  Andere gezinsleden (max. 5) betalen 
tijdens de paasvakantie slechts €10,00 (ipv €22,00 (+12jaar) of €18,00 (-12jaar)

INFOKAART afgeven aan de kassa van BOUDEWIJN SEAPARK 
(geldig vanaf 23/03/2008 t.e.m. 06/04/2008)  (kopies worden eveneens aanvaard)

A. De Baeckestraat 12   •   B-8200 Sint-Michiels (Brugge) 
Tel.: ++32 (0)50-3 8 38 38   •   Fax: ++32 (0)50-38 23 43 

info@boudewijnseapark.be  •  www.boudewijnseapark.be

Naam leerkracht :

Graad van de klas :

School :

Schooladres :

Postnr. :                         Plaats :

E-mail : 

Aantal gezinsleden aan €10,00

Handtekening van de directie 
en schoolstempel verplicht
(kopies van de handtekening of stempel 
zijn niet geldig en kunnen niet worden 
aanvaard)

"



Ontdek de boeiende wereld van de zee en…
Boudewijn Seapark is dé bestemming voor een dol-fi jn dagje uit met de hele klas.  
Nergens kunnen de leerlingen, de dolfi jnen, zeeleeuwen en zeehondjes van zo dichtbij 
ontdekken en leren kennen.

In de Dolfi droom ontmoet je de dolfi jnen zowel boven als onder water.  
Je zal versteld staan van hun majestueuze sprongen, van vertederende 
momenten met hun verzorgers en van hun speelse en sociale karakter.

In het gloednieuwe zeeleeuwentheater maak 
je kennis met de guitige zeeleeuwen.  Je leerlin-
gen zullen de tofste herinneringen bewaren aan 
de avonturen van Zeppo&Robby, tijdens de 
spetterende voorstelling boordevol fratsen en 
sierlijke sprongen.
               De zeehondenlagune is een oase van water, zand en rotsen.                          
 Je leert er onze zeehondjes kennen die verblijven in een 

natuurgetrouwe en natuurlijke site waar ze het jaar 
door vertoeven.

Boudewijn Seapark combineert de educatieve 
voorstellingen met meer dan 25 keitoffe 

attracties en speelpleinen, perfect afgestemd op kin-
deren tot 12 jaar. Dit reuze speelparadijs zorgt voor een 

stevige portie ontspanning.

kies uit een ruim en 
gevarieerd educatief aanbod
Boudewijn Seapark helpt je graag bij de voorbereiding van je educatieve schooluitstap. 
Voor je leerlingen hebben we een aanbod op maat.

De dvd vertelt je alles over hoe dolfi jnen en de andere zeezoog-
dieren in harmonie met hun verzorgers samenleven.  Je krijgt een 
rondleiding achter de schermen, je ontdekt de viskeuken, het labo 
en de machinekamer.  Je maakt zelfs een bezoekje van de 
dolfi jnendokter mee.

Je kan ook een interactief 
lespakket reserveren op maat 

van jouw klas en begeleid 
door onze educatieve 
medewerkers. De twee 
versies van ‘De zoog-
dieren van de zee’ zijn voor de 
eerste en tweede graad.  Tijdens ‘Duik in de 
dolfi jnenwereld’ voor de derde graad toetsen je leerlingen 

de theorie aan de realiteit.

Je kan uiteraard ook zelf op ontdekking gaan en gebruik maken van de educatieve brochures die 
we graag gratis ter beschikking stellen.  Je vindt er gedetailleerde en rijk geïllustreerde info over 
voortplanting, geboorte, voeding, lichaamsbouw,…  Voor je leerlingen zijn er ‘opdrachtfi ches’ bij.

Tot slot zijn er de educatieve voorstellingen 
waar je leerlingen de échte wereld van de 
zeezoogdieren ontdekken.
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