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Attractie- & Vakantiepark Slagharen
Ga met de hele klas of uw hele school als een echte ontdekkingsreizigers mee op reis in
het Wilde Westen van Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Beleef als een echte
avonturier een geweldig avontuur in meer dan dertig spannende attracties en
verbluffende shows! Ga over de kop in de spectaculaire Gold Rush, de eerste achtbaan
in Nederland waarmee je in drie lanceringen van 0 naar 95 km per uur vliegt! Beleef een
dag vol onvergetelijk Wild West-avontuur voor de hele klas.
Vanuit een groot deel van Nederland zijn we goed te
bereiken. Vanaf Zwolle profiteer je doorgaans van een
filevrije A28. Daardoor ligt Slagharen centraler dan je
denkt.
Waarom kiezen voor Slagharen
✓ Sterke prijs-kwaliteitverhouding
✓ Thematisering doorgevoerd in de
arrangementen
✓ 30 topattracties voor jong en oud
✓ Gratis parkeren touringcars
✓ Onbeperkt koffie/thee voor maar € 5,00 per begeleider
✓ Het park is elke dag geopend vanaf 10.00 uur
✓ De eerste triple launch achtbaan van Nederland: Gold Rush. Deze nieuwe
achtbaan brengt bezoekers van 0 naar 90 kilometer per uur in drie lanceringen en
gaat twee keer over de kop
✓ Veilig Samen Uit – een overzichtelijk park dat garant staat voor een veilige
speelomgeving met meer dan 30 spannende attracties en shows.

Geschiedenis
1963

Ponypark Slagharen opent tijdens de Pinksteren met 24 vakantiehuisjes.

1965

Het Ponypark wordt groter en krijgt er een trampoline, kampwinkel,
kantine, lachspiegels en een waterorgel bij. Het aantal vakantiehuisjes
groeit tot 100.

1972

Het Ponypark Slagharen voert als eerste attractiepark de all-in
toegangsprijs in.
Een entreekaartje kost  2,50. Tevens wordt het park verder uitgebreid
met een Rupsbaan.

1979

Het park krijgt er attracties van wereldformaat bij. Mr. Pieter van
Vollenhoven maakt de eerste rit in De Looping Star, de eerste
superachtbaan in Nederland. Ook de Zweefapollo én het Reuzenrad van 50
meter hoog doen hun intrede in het park.

1993

Ponypark Slagharen bestaat 30 jaar en geeft de bezoekers iets unieks;
Kinderland, een overdekt speelparadijs voor de kleintjes. Tevens komt er
een nieuwe overnachtingsmogelijkheid bij: de Wigwamwereld.

1998

Naamswijziging: Ponypark Slagharen wordt Attractie- & Vakantiepark
Slagharen. De eerste internetsite van Attractie- & Vakantiepark Slagharen
wordt in gebruik genomen.

2009

Dit jaar zijn de mascottes Randy & Rosie nieuw in Attractie- & Vakantiepark
Slagharen. Deze 2 wasberen (broer en zus) zijn uit hun winterslaap
ontwaakt en beleven nu elke dag leuke avonturen.

2012

Vanaf maart 2012 is Slagharen niet meer in het bezit van de familie
Bemboom. Het Spaanse concern Parques Reunidos heeft het park gekocht.
Parques Reunidos is eigenaar van 72 parken wereldwijd.

2013

In 2013 bestaat Attractie- &
Vakantiepark Slagharen 50 jaar en geeft
het zijn bezoekers 4 nieuwe attractie in
het geheel nieuwe themagebied Jules
Verne Adventureland.

2014

In 2014 worden de wigwams vernieuwd,
deze krijgen een nieuw interieur en een
nieuw tentdoek waardoor de Wigwam
Deluxe ontstaat.

2015

Vanaf mei 2015 is het nieuwe
Waterpark “Aqua Mexicana” geopend.

2016

De Cowboy Cottage is in 2016 volledig gerenoveerd en gethematiseerd in
Wild West sferen. Deze gethematiseerde huisjes zijn sfeervol ingericht en
geschikt voor een avontuurlijke cowboy of cowgirl met het attractiepark op
lasso werpafstand.

2017

In het voorjaar van 2017 opent Attractie- & Vakantiepark Slagharen de
eerste triple launch achtbaan van Nederland: Gold Rush.

2019

Slagharen opent een nieuwe Adventure Trail: Black Hill Ranger Path.

Schoolreisarrangementen
Ga met de hele klas óf de hele school als echte ontdekkingsreizigers mee op reis door de
avontuurlijke wereld van Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Met meer dan 30
attracties, spetterende shows en live-acts is er genoeg te beleven. Kijk voor meer
informatie en boeken op: www.slagharen.com/nl/schoolreisje.
Bij boekingen vóór 1 april geldt een vroegboekkorting van € 1,00 p.p.
Entree

€ 11,50 p.p.

Arrangement 1: Indiaan
Het Indiaan arrangement bestaat uit:
- Toegang tot het park
- Frites met cupje mayonaise

€ 13,70 p.p.

Arrangement 2: Bandiet
Het Bandiet arrangement bestaat uit:
- Toegang tot het park
- Frites met een cupje mayonaise en pakje Capri-Sun

€ 15,20 p.p.

Arrangement 3: Cowboy
€ 15,40 p.p
Het Cowboy arrangement bestaat uit:
- Toegang tot het park
- Frites met een snack (kroket, frikandel, kaassoufle) en een cupje mayonaise
Arrangement 4: Sheriff
Het Sheriff arrangement bestaat uit:
- Toegang tot het park
- Frites met cupje mayonaise
- Kipnuggets (5 stuks)

€ 16,00 p.p.

Arrangement 5: Goudzoeker
€ 16,90 p.p.
Het Goudzoeker arrangement bestaat uit:
- Toegang tot het park
- Frites met een snack (kroket, frikandel, kaassoufle) en een cupje mayonaise
- Pakje drinken (Capri-Sun)

Voorwaarden schoolreis:
- Indien u gereserveerd heeft kunt u het aantal personen nog wijzigen bij de
receptie op de dag van uw bezoek met een maximale afwijking van 10%. Indien
de afwijking niet binnen de 10% valt, kunnen wij deze niet kosteloos wijzigen.
-

Het Waterpark Aqua Mexicana is niet bij de prijs inbegrepen.

-

Bovenstaande arrangementen zijn uitsluitend boekbaar voor scholen.

Overnachten
Wat is er nog leuker dan op schoolreis te zijn in Slagharen? Meerdere dagen op kamp in
Slagharen natuurlijk! Wij bieden verschillende mogelijkheden, je kunt slapen in een
wigwam als een echte Indiaan of gebruik maken van onze gezellige bungalows. In totaal
biedt Slagharen 4.500 bedden!
Bungalow
Het bungalowtype is de Hacienda en hierbij waan je je in het zonnige Mexico. Deze
bungalow beschikt over twee stapelbedden en een slaapbank, een woon-/eetkamer,
volledig ingerichte keuken en een badkamer met douche en toilet. De Cowboy Cottage is
dezelfde bungalow geheel in Western stijl.
Wigwam Wereld
Blijf slapen als een heuse indiaan! De Wigwam Deluxe is van alle moderne faciliteiten
voorzien. Zoals elektriciteit, water, elektrische verwarming en tv. Iedere Wigwam Deluxe
heeft zes slaapplaatsen, een woongedeelte met een keuken en een eigen douche, toilet
en wastafel.
Luxe Lodges
De zespersoons lodges beschikken over vier eenpersoons boxspringbedden en een
stapelbed, een ruime woon-/eetkamer, volledig ingerichte keuken en een badkamer met
douche en apart toilet. De vierpersoons lodges hebben dezelfde inrichting maar zonder
stapelbed.
Prijzen op aanvraag.

Routebeschrijving
Op slechts 1,5 uur rijden vanaf de Randstad ligt Attractie- & Vakantiepark Slagharen.
Vanuit een groot deel van Nederland zijn we goed te bereiken. Tevens beschikt
Slagharen over een ruime parkeergelegenheid met plaats voor 2000 auto’s.
Vanuit Utrecht, Amersfoort per auto via A28
Volg de A28 richting Zwolle
Afslag Nieuwleusen (afslag 22)
Volg N377 richting Dedemsvaart/Slagharen
Bij de verkeerslichten in Slagharen rechts
Vanuit Groningen per auto via A28
Volg de A28 richting Hoogeveen
Weg vervolgen naar N48
Bij knooppunt Hoogeveen volg E233/A37 richting Emmen
Afslag Hoogeveen Oost (afslag 1)
Weg vervolgen op de N852
Bij de verkeerslichten in Slagharen rechtdoor
Vanuit Enschede, Hengelo, Almelo via A35
Volg de A35 richting Hengelo, Almelo Amsterdam
Afslag Almelo-West (afslag 31)
Volg N36 richting Wierden/Hardenberg/Ommen
Afslag richting Hardenberg
Weg vervolgen naar N343

Wij zien jullie graag bij Attractiepark Slagharen!
Reserveer
Reserveer uw schoolreis via onze website, of neem contact met ons op via e-mail of
telefoon.
Contactgegevens
Attractie- & Vakantiepark Slagharen, Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen
Telefoon: 0523 – 68 30 00 (optie 1)
Email: groepsservice@slagharen.com
Op reserveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze sturen wij op
verzoek graag toe.
Kijk voor een volledig overzicht van alle arrangementen, attracties, spectaculaire shows
en aanbiedingen op www.slagharen.com.

