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Niets MISSEN?! 
VOLG DE ROUTE  
VAN 1 T/M 28

Horeca

Speeltuinen

Groepenlocaties

Binnenverblijven

Eten toegestaan

Tijdelijk gesloten*

Roken is alleen 
toegestaan bij  
de speciaal 
ingerichte 

rookzones bij het entree-
plein en de verschillende 
horecapunten.

In Apenheul lopen veel apen los.
Daarom mag je in een deel van  
het park niet eten. In de oranje  
delen is eten toegestaan. 

LET OP:  Er is beperkt plek in verband met de 1,5 meter 
afstand regel, dus vol=vol.

*  Wist je dat apen ook Corona kunnen krijgen? 
Houd daarom 1,5 meter afstand. Sommige  
doorloopgebieden zijn gesloten. De apen zijn  
dan wel zichtbaar vanaf de vlonders. We hopen 
op jullie begrip en wensen je een leuke dag toe!

GORILLAVOEDERPRESENTATIE  11.30 13.00 15.00 

Vaste looproute (éénrichting) 
i.v.m. 1,5 meter afstand



TIPS
 DIT MAAKT APEN SPEUREN 
NOG LEUKER! 
Met deze supergave speurtas heb je 
alles bij de hand om echt álle apen  
te vinden. Deze mooie rugzak is 
gemaakt van biokatoen en bevat  
een pet, verrekijker en een  
notitie blok.

Bij de ingang van het park kunnen kinderen een 

gratis speurkaart pakken. Dit maakt je mooie 

apenspeurtas natuurlijk helemaal compleet! 

VERSE PIZZA 
Sluit je bezoek aan Apenheul af met een versgebakken pizza! 

Vanaf 15.30 uur kun je voor € 9,50 een heerlijke pizza eten op 

het terras van restaurant de Apegaap. 

TIPSOm je bezoek nog 
leuker te maken 

We wensen je een
   

 hele fijne dag
 toe!

€5,00voor

te koop bij 

de ingang

 
Het ApenheulNatuurbehoud-
fonds (ANF) beschermt de 
apen in het wild. Een deel 
van de opbrengst van 
Apenheul gaat hier naar-
toe. Met jouw bezoek 
draag je dus automatisch 
je steentje bij!

 APENHEUL  
IS VEEL MEER 
DAN EEN 
LEUK DAGJE 
UIT!

HELP DE GEELSTAARTWOL- 
AAP EN BLAUWOOGMAKI 
Koop voor € 2,- één van deze  
leuke sleutelhangers bij de 
horecagelegenheden of in de 
souvenirshop. De opbrengst gaat  
100% naar de bescherming van 
geelstaartwolapen of blauwoog- 
maki’s.

gratisspeur-kaart




