
Aanwinst voor Zeeland 

Aardig personeel. Erg leuk en gevarieerd uitje vanwege combinatie dieren, dino tentoonstelling en 
leuke binnen een buiten speeltuin 

Aardige mensen en wat een genot om daar rond te lopen. Mooi schoon en prachtig opgezet.en 
leerzaam. 

Al jaren een geweldig leuk uitje met veel bezienswaardigheden. Grote deskundigheid 

Al jaren kom ik en mijn vrienden en voorheen mijn echtgenote hier erg graag 

Al met verschillende kleinkinderen een bezoek gebracht en ze vonden het allemaal helemaal super 
leuk. Ook wijzelf hebben ervan genoten. We hebben weer een kleinkind erbij. En ook met deze 
kleine gaan we weer en bezoekje brengen. 

Alles bij elkaar erg goed opgezet en sfeervol. 

Alles erg leuk , zoveel variatie . Indrukwekkende collectie van fossielen , erg leuk dat ze ook 
kleinere dieren hebben . Zoals de gordeldieren , daar hebben we erg om gelachen . Mijn oudste 
zoon was ook dol op de papegaai die er was en reageerde op praten van ons 

alles is goed 

alles is goed. 

Alles is keurig verzorgd, voor iedere leeftijd is er iets te doen, en het personeel is erg vriendelijk. Je 
mag alles vragen, en je krijgt uitgebreid en deskundig antwoord. 

Alles is prefect 

Alles is zo klantgericht en ontspannen, terwijl het aanbod fantastisch is en blijft. We komen er al 
jaren en komen zeker nog weer terug! 

Alles oke 

Alles perfect. Ik weet geen verbetering. 

Als ik daar ben waan ik mij weer op Costa Rica geweldig 

Als je daar een feest wil geven, wordt het ook echt een feest! 

Altijd gezellig, schoon en na 1 jaar was er toch het één en ander veranderd/bijgekomen. 

altijd weer een plezier om in Berkenhof te zijn 

Altijd weer leuk om hier te komen met slecht weer, en een betaalbare prijs voor een dagje uit, wel 
jammer dat als het rustig is bij het zwem gedeelte het kraampje dicht is waar je wat kunt eten en 
drinken. 

Ben helaas sinds de opknapbeurt nog niet geweest en ook vanwege het overlijden vanmijn man 
we kwamen er altijd graag met dekleinkinderen jammer 

Berkenhof Tropical Zoo blijft iedere keer weer een leuk dagje uit door de zeer mooi aangelegde 
vlindertuin 

Beste dagje uit voor kinderen en volwassen en 

Bij binnen komst is de sfeer al heel goed en na dat je betaald heb en door de deur heen gaat kom 
je in een ware jungle waar van vlinders tot aan kaaimannen alles te zien is. Voor de kindje is er van 
achtere in het pand een waare speel jungle waar ze zicht zelf helemaal uit kunnen leven en na 
druk te hebben gespeeld kun je er heerlijk wat eten en snoepen 

bij ieder bezoekje aan Zeeland MOETEN wij even gaan kijken bij Berkenhof zoo. wat een passie 
hebben ze daar nog steeds. wat ooit begonnen is als een leuke hobby is nu een prachtbedrijf 
geworden waar geen vraag die gesteld wordt teveel is voor eigenaars en personeel. een genot om 
te bezoeken. 

bijna niet mogelijk te verbeteren. 

Buitengewoon vriendelijk en prima mix van doen en educatie. Geweldige collectie voor zo een 
klein park 

Combinatie van dieren en waterspeeltuin is erg leuk. 

compleet pakket met allerlei leuke en interessante dingen en dieren bij elkaar 

de accomodatie is prima voor dagjes uit. 



De kids genieten er volop, leuke ambiance en uniek in zijn soort. Wij komen er graag.... 

De kids kunnen er zoveel doen! Vlindertuin,speurtocht,dino's en natuurlijk de jungle waar ze uren 
met zand en water kunnen spelen. Wij combineren dit uitje met een ritje Stoomtrein Goes-
Borselle...trein stopt prsktisch voor de deur. 

De kinderen hebben zich prima vermaakt en alles zag er netjes uit! 

De kinderen kunnen zich er een complete dag goed vermaken. Na een leuke en leerzame 
wandeling langs de dieren, kunnen ze door de dinohal en vervolgens naar de kidsjungle. Lekker 
ouderwets klimmen en kliederen met water. Vriendelijk, behulpzaam en kundig personeel, die ook 
graag uitleg geven over de dieren en ze van heel dichtbij laten zien. Tot slot is er een gezellige 
horeca gelegenheid met aandacht voor zowel volwassenen en kinderen. Wij komen er graag! 

De kinderen vinden het er geweldig. En als zij genieten, genieten de ouders ook 

De mogelijkheid voor kinderen om dieren aan te raken , vast te houden prima 

De prijs vind ik wel aan de hoge kant, je komt daar voor je kinderen, waar je 10,- voor betaald, wat 
ik een goede prijs vind, alleen de volwasseneprijs vind ik hoog. Aan de andere kant, is het een 
mooie vlindertuin, met daarnaast nog een stuk over uitgestorven dieren, en mooie kleine 
reptielen. Het binnenspeelgebeuren is een geweldig iets! Niet al te groot in zijn totaal, waardoor 
de kinderen de les erbij kunnen houden. Masr doordat het niet mega is, mag de prijs wel ietsje 
minder. 

de vriendelijkheid van het personeel en ook hoe ze om gaan met de dieren zo goed verzorgd en 
het ook zo leerzaam voor jong en oud 

Dieren en activiteiten maken samen een fijne dag. 

Dieren erg goed verzorgd. Personeel neemt uitgebreid te tijd om uitleg te geven en je ziet dat ze 
met plezier het werk doen. Leuke speelplek voor de kinderen. Restaurant goed verzorgd en 
souveniers tegen een nette prijs! Een echte aanrader! 

Dit is een vermaak voor jong en oud en altijd een succes om hier naar toe te gaan met kinderen en 
kleinkinderen. En jaren later hebben ze er nog over hoe leuk het was en wanneer we er weer naar 
toe gaan 

Dit was veel leuker dan ik had gedacht en ben gewoon nog n keer geweest met een nichtje. 

Diversiteit van aanbod. Ouderwets spelen voor de kinderen. 

Echt familie bedrijf 

Educatief, ontspanning, binnen en buiten spelen en ontdekken. Contact met dieren maakte veel 
indruk op ons zoontje. Verbeterpunt: Niet roken invoeren bij buitenspeelterrein voor kinderen. 

een bezoek meer dan waard. 

Een familie bedrijf met veel mogelijkheden 

een fantastisch uitje voor jong en oud 

Een geweldige ambiance waar niet alleen de kleinkinderen zich uitstekend hebben vermaakt. 

Een groter dierenaanbod zou deze plek niet misstaan om met andere dierentuinen mee te doen 

Een heel leuk dagje uit voor jong en oud! 

Een heel origineel uitstapje dat véél meer bekendheid zou moeten krijgen! Zéér kindvriendelijk! 

Een heerlijk binnenverblijf attractie 

Een heerlijke plek om met kids heen te gaan. Veel verschillende dingen om te zien en doen. En nog 
leerzaam ook ... 

Een hele leuke sfeer in zo'n fijne plaats. Ik was er ooit heel lang geleden geweest toen er alleen 
nog maar vlinders waren. Ik keek samen met mijn dochters van 2 en 4 mijn ogen uit toen ik zag 
wat voor spannends en fantastische dingen er nu allemaal waren. 

een leuk dagje voor het gezin, er is van alles te doen 

Een leuk uitje voor een betaalbare prijs. 

Een perfect dagje uit. Altijd voor herhaling vatbaar. Goed verzorgde locatie. 

Een sfeervol en leuk middagje uit. 



Een superdagje uit voor het hele gezin. Iedere leeftijd kan er heerlijk genieten. 

Een superleuk en betaalbaar dagje uit voor alle leeftijden! 

Een verschrikkelijk leuke plek voor de kinderen! 

er heerst een gezellige sfeer onder het personeel, tuin ziet er mooi en verzorgd uit 

Er is veel te doen en het zijn ook leuke dingen om te doen wat maakt dat de Prijs het zeker waard 
is alles ziet er echt heel mooi uit het personeel weet waar ze over praten en staan altijd klaar om je 
van informatie te voorzien ook is er voldoende parkeergelegenheid en zijn er leuke souvenirs te 
koop Een top uitje dus 

Er is veel te ontdekken, gevend veel informatie, de kinderen worden er in betrokken en een fijne 
horeca en het personeel is vriendelijk 

Er valt weinig te verbeteren ,je wordt er netjes ontvangen,het personeel is altijd vriendelijk en 
behulpzaam en het ziet er Pico Bello uit. 

Erg leerzaam, afwisselend, speelvoorzieningen, restaurant. En goede prijs/ kwaliteit 

Erg leuk ingericht, mooie vlindertuin, super leuke mini jungle, leuke dieren! Genoeg te beleven!! 

Erg leuk uitje, leren en spelen. Goede service en vriendelijke medewerkers 

Erg leuke, verrassende zoo in Zeeland! 

Erg originele uitstap, educatief en plezant tergelijk. Kidsjungle is erg tof en eens anders dan de 
typische binnenspeeltuinen. 

Fantastisch uitje voor het hele gezin 

Fantastisch uitje, lijkt niet veel maar is grandioos !!! Goed nagedacht over de voorstelling, mooie 
vlindertuin en levende dieren tussen prehistorische dieren. Een uitzonderlijke speeltuin. Het 
personeel maakt het allemaal af door mega vriendelijk en familiaal te zijn. 

Fantastisch voor de kinderen 

Fantastische belevenis voor kinderen! 

Fijne omgeving veel informatie mooie tuin en ook nog een fijn restaurant 

gastvrij onthaal 

Gastvrijheid staat in het vaandel. Men kan een hele dag genieten van de faciliteiten. 

geen discussie mogelijk gewoon goed 

geen verbeterpunten, we waren erg tevreden 

Genieten van alles . En dan wat drinken en eten. Voor de ouders en kinderen een Gr.oot feest!! 

Geweldig leuk en mooi. 

Geweldig leuk uitje voor zomer en winter en voor jong en oud 

Geweldig om met kinderen naar toe te gaan en je kan er ook uitgebreid lunchen 

geweldig ook voor de kids 

Geweldig personeel mooi gemaakt 

Geweldig uitje hier in de regio en daarnaast blijven ze zich uitbreiden en door ontwikkelen. Top. 

Geweldig uitje. Ook de mogelijkheid tot een fotomoment met een slang of vogelspin is een hit. En 
dan de horeca een verademing, hier weten ze hoe ze je een geweldige maaltijd geven, met een 
glimlach! 

Geweldig voor jong en oud. De fam geniet van de dino's en de vlinders... prachtig 

Gewoon een fijn park 

Gewoon een top dagje uit 

Gewoon geweldig 

gewoon goed 

gewoon heel fijn. 

gewoon mooi en van alles te zien 

gewoon top gezellig voor elk wat wils goed personeel fijne sfeer 

Gewoon, je voelt je er uit en toch thuis 



Gezellig dagje weg, kinderen vinden het er erg leuk, kleinschalig en niet te druk. 

Gezellig en leerzaam voor de kinderen. Kinderen blij ouders blij 

Gezellig personeel kind vriendelijke attracties die ook nog leerzaam zijn 

gezellige dag gehad 

Gezellige indruk, leuk personeel en mooi verzorgt 

goed verzorgd en onderhouden. En voor kinderen een leuke speelplaats erbij. 

Goed verzorgd... vriendelijk en gastvrij. Ook de flora en fauna is prima in orde.... zeker een 
aanrader 

Goed verzorgde zaak. Het gebodene heel mooi, had iets uitgebreider mogen zijn, ook vanwege de 
prijs. 

Goede ervaring opgedaan met reservering,goed geregeld,super 

Hebben "vooral" voor de jeugd veel te bieden! 

Hebben diverse familie feestjes gevierd met jong en oud, en er is voor ieder wat wils, en de 
aandacht is geweldig!!!!!! Ook de uitleg in het park wordt met volle overtuiging en liefde 
gedaan!!!! TOP!!! 

Hebben weinig vlinders gezien!! 

Heel erg fijne plek voor kinderen. Een grote verrassing voor ons. 

Heel erg leuk om een dagje met ons gezin door te brengen. Persoonlijk zou ik de shop Nog iets 
verder uitbreiden. 

Heel gezellig, en er is veel om te doen voor het hele gezin 

Heel gezellig, leerzaam en fantastisch voor kinderen en volwassenen 

Heel gezellig, voor jong en oud, niet duur, betrokken personeel. Goed voor meerdere dagen per 
jaar een super uitje 

Heel leuk de combinatie van dieren en spelen. Misschien een 10 strippenkaart zodat we vaker 
kunnen gaan. Nu 34 euro voor 4 personen. dan ga je niet zomaar even voor een middagje. 

heel leuk om met de kinderen te vertoeven, ze vervelen zich geen minuut 

Héél leuk uitje voor heel het gezin! 

Heel leuk voor het hele gezin ....ook voor opa en oma ....😀 

heel leuk voor kleine kinderen en niet massaal waardoor het overzichtelijk is en de kinderen zich 
snel vertrouwd voelen. 

Heel mooi en fijn uitje 

heel tevreden. we mochten zelfs achter de schermen kijken. 

Heel veel soorten dieren > zeker veel vlinders te zien blijf je wel zo'n 2 uur ! 

Heel vriendelijk. Proper. Verrassende kids jungle. Die van mij zijn er dol op! 

Heerlijke plek om te zijn 

Hele leuke attractie voor het hele gezin. Voor ieder wat wild. 

Het geheel is kleinschalig en ademt een familiesfeer uit. Niets aan veranderen en houden zoals het 
nu is. 

het geheel maakt het tot een super dagje uit 

het is allemaal prima geregeld,schoon en fris,vriendelijk personeel. 

Het is alles in een de kinderen kunnen er spelen en vies worden, volwassenen heerlijk zitten en 
eten. Het is leerzaam op een leuke manier. Het is mooi en vooral de momenten met levende 
dieren echt geweldig elk seizoen opnieuw 

het is altijd leuk met je kleinkinderen een middagje spelen. 

Het is daar mooi ingericht. Is gezellig Én kan er goed eten. Door de tuin wandelen met de vlinders 
en dieren bezichtigen. Héél mooi. 

Het is echt super daar. 

Het is een gezellig en afwisselend uitje met dieren maar ook faciliteiten om lekker te spelen. 



Het is een interessante beleving en leerzaam voor de kinderen. Leuke speel gelegenheid voor 
kinderen. Zowel voor kleintjes als voor wat grotere kinderen. Een prettige sfeer voor jong en oud. 
Ook de mogelijkheden voor een feestje en een etentje zijn prima. 

Het is een leuk uitje voor oud en jong 

Het is een leuk uitje, voor alle leeftijden. Ook heel leuk voor kinderfeestjes!! 

het is een prachtige creatie van Johan Altens schitterend voor groot en klein voor jong en oud, een 
prachtige vlindertuin en nog veel meer waar je veel kunt leren. 

het is er fantasties 

Het is er geweldig voor jong en oud heel lief personeel leuk en goed restaurant gewoon 
uitmuntend. 

Het is er goed 

Het is er ontzettend leuk en leerzaam en voor kinderen is het er ook geweldig 

het is er super leuk 

Het is gewoon een geweldige plek om een dagje door te brengen 

het is gewoon een leuk uitje voor jong en oud,, kids kunnen er spelen terwijl de ouders even 
kunnen genieten van een bakje koffie of wat anders, er is gewoon genoeg te beleven 

Het is goed gefaciliteerd, warme ontvangst, veelzijdig en besteden grote zorg aan de dieren die 
een uitzonderlijk mooi verblijf hebben! 

Het is gwn een geweldige vlindertuin 

Het is het meest gewelige uitje voor het hele gezin. De sfeer en de eigenaren zijn super 
klantvriendelijk. 

Het is in alle oprichten fijn om naar Berkenhof Tropic Zoo te gaan, iedere keer kijken we er weer 
aar uit om te gaan . 

Het is netjes, schoon en leuk en leerzaam voor kinderen. En overzichtelijk. 

Het is ontzettend leuk, niet massaal, overzichtelijk en meerdere mogelijkheden in de omgeving. 
Een heel leuk dagje uit!!! 

Het is voor jong en oud een beleving en leerzaam tegelijk. 

Het keileuk om met kleine kinderen, tot ong. 8 jaar, hierheen te gaan. Dieren, spelen, water en 
zand en nog iets leren. geweldig. Helaas is het vrij klein en de vlindertuin wat sobertjes 
aangekleed. 

Het personeel is super vriendelijk en de voorzieningen zijn gewoon super. Onze kinderen spelen er 
ontzettend graag en ook het kinderfeestje van onze zoon was super goed geregeld. 

Het totale plaatje klopt gewoon, het is er erg leuk. De kinderen vermaken zich er gigantisch en zelf 
als ouder dan automatisch ook 

Het van dichtbij kunnen zien en voelen, vasthouden van dieren is indrukwekkend voor kinderen 
om hun te laten zien hoe je moet verzorgen en ook er van kunt genieten. De uitleg was heel 
begrijpelijk. 

Het was een super fijne dag voor de kinderen. Ze hebben enorm genoten. 

Het zag er allemaal erg mooi en bijgehouden uit. De ontvangst en bediening was vriendelijk en een 
uitnodigend welkom. Volop parkeergelegenheid, gemakkelijk af te spreken als centraal punt voor 
een familie uitje met een leuke attractie voor jong en oud met High Tea of iets anders. Top 

Het ziet er allemaal heel netjes uit en elke keer dat we er komen is er weer iets verbeterd. Wij 
kunnen er een hele dag vertoeven, heerlijk om op je gemak alle dieren te bekijken en dit af te 
wisselen met heerlijk spelen voor de kinderen (12 en 10 jaar oud). Wij zijn fan! 

Het ziet er prachtig en goed verzorgd uit, Het is voor alle leeftijden en de horeca is ook zeer goed. 
Het totale plaatje klopt. 

hier is het fantastisch vertoeven 

Hoe vaak je ook komt, altijd iets nieuws te ontdekken en voor iedereen (jong en oud) een 
belevenis. 

Idiaal uitje voor groot en klein altijd wat nieuws.prettig personeel. 



Ik geef een 10 omdat het echt zo hartstikke leuk is om met de kleintjew naar toe te gaan en je 
word er heerlink rustig van. 

Ik heb hier een familiedag georganiseerd voor een klein prijsje,we zijn heel gastvrij ontvangen en 
hebben lekker gebarbecued naar afloop was iedereen enorm enthousiast en zullen zeker nog eens 
terug komen. 

Ik kom hier regelmatig met mijn kleinkinderen en het is dan een groot feest. Inmiddels is mijn 
oudste kleinkind 18 en hoewel hij de kleintjes helpt bij allerhande speelactiviteiten zou het leuk 
zijn als er voor hem ook iets te doen is. 18 jaar een leeftijd van kind volwassen zijn. Moeilijk. 

Ik vind de prijs aan de hoge kant, zeker als je met je gezin een dagje/middagje weg wilt. De andere 
onderdelen hebben zeker een ruim voldoende tot goed gekregen omdat het een leuke attractie is, 
wat je met weinig andere dingen in de buurt kunt vergelijken. 

Ik vond alles goed 

Ik zou alleen wat meer souvenirs willen zien met jullie naam erop. En meer dingen met 
vlinders....naar mijn idee is het daar toch echt vooral mee begonnen. Maar dat zijn bijzaken.we 
vinden het een heel leuk dagje weg. 

in een woord "genieten". 

Informatief en ingesteld op kinderen EN ouderen 

Is altijd weer leuk en gezellig om te komen 

Is een super leuk park. De kinderen genieten hier heel veel. Ze kunnen hier van alles doen en 
hebben dan veel plezier 

Is geweldig!! 

Is heel mooi en goed van kwaliteit goed restaurant zeer vriendelijke mensen. 

is heel mooi hele goede en vriendelijke bediening. 

Is voor alle leeftijden,educatief en je kan er spelen,eten,wandelen op eigen tempo met goede 
accommodatie en heerlijk eten 

Is zo leuk en gezellig!! De sfeer , het personeel. Gewoon alles 

Jaarlijks kom ik hier tijdens de carnavals periode voor een maaltijd het is altijd goed de sfeer is top 
evenals het personeel! Top ga zo door! Groeten Richard Noordijk 

Je kan daar voor weinig geld een hele dag je vermaken 

je krijg waar voor je geld 

Je kunt er een heerlijk dagje vertoeven, voor jong en oud. 

Je voelt je er gelijk thuis gemoedleijke mensen en prachtig binnen 

Jullie hebben informatieteksten bij dieren en voorwerpen. Doe dat ook bij planten. Wordt het nog 
educatiever voor (klein)-kinderen. 

kan gewoon niet beter zijn dan daar, in Berkenhof, alles zo poiekfijn en gastvrij 

Kennen Berkenhof al sinds 1994 en zien het jaarlijks groeien en verbeteren!!! Fam.Ceulemans-
Hendriks uit Belgie 

Klantvriendelijk. Houden zich aan afspraken. Fijne relaxte omgeving om iets leuks te doen. 

komen diverse malen per jaar her naar toe. Je komt hier heerlijk tot rust. 

Leerrijk en voor elke leeftijd een leuke uitstap. Altijd voor herhaling vatbaar 

Leerzaam en leuk uitje met zeer enthousiaste familie Antes als eigenaren en gastheer/vrouw. 

leuk e middag oor de kleinknderen en zelf onspanend n restorant 

Leuk en leerzaam tegelijk! Voor de ouders genoeg te zien en te leren. En de speeltuin is supertof 
voor de kids. Eetgelegenheid ook prima. Omgeving 'de Zak van Zuid-Beveland ook prachtig! 

Leuk lokaal bedrijf. 

leuk om een paar uurtjes te vertoeven,voor de kleintjes is het fantastisch. spelen met water en 
zand,heel lekker gegeten. iedereen is erg vriendelijk. 

Leuk om er te zijn. 

leuk park,maar entree aan de hoge lant 



Leuk uitje samen met de kleinkinderen tis voor jong en oud leuk en gezellig wat wil je nog meer 

Leuk voor jonge en oudere kinderen. Mijn kinderen (meid van 1 en jongen van bijna 3) hebben het 
allebei gigantisch naar hun zin gehad! Uren genieten en veel variatie. 

Leuk, kleinschalig en een geweldige binnenspeeltuin. 

Leuk, niet te druk, educatief voor kinderen 

Leuk, vriendelijk 

Leuk.en educatief 

Leuke binnenspeeltuin. Voor de kids veel plezier. Maar als ouder zo'n hoog bedrag moeten betalen 
vinden wij wel jammer. Dit weerhoudt ons weer eens te gaan. 

Leuke locatie om een feestje te geven voor zowel jong als oud. Maar ook om een leuke leerzame 
dag door te brengen met kinderen of kleinkinderen. Horeca is goed verzorgd en medewerkers zijn 
vriendelijk. 

Leuke onderneming voor de kinderen. Informaties en heerlijk kunnen spelen super gecombineerd. 
Vanalles te zien en te beleven 

leuke ontspannende sfeer voor jong en oud 

leuke sfeer/ goed aansprekend onderwerp. Verbeterpunt? Tsja, die zijn er altijd..misschien de PR 
wat prominenter? 

Met hele fam. en kennissen dagje uit met catering gedaan, was super goed. Voor elk wat wils. 
Dieten bijzonder goed aangepast. Een aanrader, ook voor een gewoon dagje uit. 

Met passie opzet deze top atraktie ! Het is voor jong en oud een geweldige belevenis 👍👍 

Met recht het beste uitje 

Mijn kinderen worden inmiddels wat groter (7 en 10) en blijven het leuk vinden (papa en mama 
trouwens ook)!! Steeds ontdekken we weer nieuwe dingen 

Mijn kleinkinderen vinden het fantastisch de vlinders de slangen de hele sfeer is er heel leuk en 
gezellig ze willen elke keer weer daar naar toe toppie 

Mijn kleinkinderen vinden het top. 

Mijn zoontje van 8 jaar vond het gewoon ge-wel-dig! En wat is er fijner dan je kind happy zien ?! 
Super geslaagd dus ! 

Mooi toegankelijk park voor groot en klein! 

Mooi, netjes, je moet natuurlijk wel van kleinere dieren houden. Goede variatie met 
speelgelegendheid en dino's. Buiten de natuurklas zou een uitbreiding met voederrondleiding ook 
erg leuk zijn voor jonge natuuronderzoekers. 

Mooie aankleding, fijne sfeer en van alles wat 

Mooie attractie, goed verzorgd en zeker een slechtweervoorziening in de regio 

Mooie vlindertuin, veel dieren en leerzaam voor kinderen. Kinderen kunnen lekker spelen. Ook 
voor ouderen een leuk uitje. 

Mooie zaak met goed personeel en heerlijk eten. 

Naast een leuk uitje kunnen ze ook een prima bruiloftsfeest organiseren!!!! 

Niet al te groot maar ruim opgezet leuk voor jong en oud goed restaurant goed en lief personeel . 

nog meer interactieviteit tussen mens en dier zou het echt helemaal top maken! 

Nvt 

omdat het er mooi en gezellig is. 

Omdat je er als gezin met jonge kinderen die meestal snel iets beu zijn ook hier zelf kan genieten. 
Ik ben hier al een tijd niet meer geweest. Heb er samen met de familie mijn 70 ste verjaardag 
gevierd, ook met bbq erbij. Was prima. 

Ongedwongen sfeer. mooi geheel met restaurant en tuin. Leerzaam met een goede gids en 
verteller. 

ongedwongen, vriendelijk, op verzoeken wordt voorkomend ingegaan 



Ons kleinkind van 2 heeft geweldig genoten van de mooie dieren en de dieren uit de prehistorie. 
Het klimmen in de speeljungle vond ze fantastisch en het kleine draakje op haar pannekoek het 
einde. Verder vonden de 4 volwassenen het ook zeer leuk. Parkeren kan beter. 

Ontzettend leuk dagje uit! Goede prijs/kwaliteit verhouding. Voor de kinderen voldoende te zien 
en te doen. Voor de ouders de mogelijkheid om op gepaste afstand goed zicht te houden op de 
kinderen. 

Ontzettend leuk om een (mid)dag met de kids te vertoeven. Vanalles te zien en te beleven. 
Informatieklas is een echte aanrader. Zwemkleding of korte broek mee om in het water te spelen! 

Ontzettend vriendelijke mensen, leuke dieren, interessante informatie over dieren, en ik ben 
doodsbang v spinnen maar door hun durfde ik er toch een vast te houden! Top! 

Onwijs tof 

Onze kinderen vonden de papegaai, de schilpaddenen en de vlinders indrukwekkend en de 
waterspeeltuin fantastisch!! Beesten, water en zand helemaal het einde!! 

Originele attractie met vriendelijk derzake kundig personeel.Goed te 
bereiken,volop(gratis)parkeerruimte en een goede keuken 

Parkeergelegenheid is een beetje krap. Misschien asfalteren en lijnen. 

Parkeren lager dan de rest gewaardeerd, omdat het terrein bij harde regen niet goed begaanbaar 
is. 

Persoonlijke aandacht 

Persoonlijke aandacht. 

Prachtig 

Prachtig om de ontwikkelingen binnen dit bedrijf te zien. Ik kom al jaren een of meerdere keren op 
bezoek. Voor mij nog altijd het beste uitje van zeeland 

prachtige tuin met dieren en goede uitleg over alle dieren in het park 

Prima en ook vooral informatief uitje voor alle leeftijden. Groot aanbod en verscheidenheid van 
dieren met veel interactie 

Prima lokatie 

prima park voor jong en oud 

Prima uitje met kinderen! 

Prima zo.,voor alle leeftijden iets 

Prima, geldt voor jong peuter en bejaard! Leuk om gezellig te " doen " met vrienden en familie. 

Ronduit goed!! Meermaals geweest meermaals aangenaam verrast 

Schitterend uitje 

Souvenirshop is vrij beperkt. De horeca prima. Entree-prijs vrij prijzig als je met volwassenen bent 
en je van de extra (kinder)-activiteiten geen gebruik maakt, maar met korting van bv. een jaar-pas 
of via de ANWB e.d. is er wel altijd een mogelijkheid om korting te krijgen. 

Super leuk 

Super leuk ...kom er heel graag met de kleinkinderen...heel goede sfeer...kids met de flora en 

fauna laten kennismaken .....👍 

Super leuk als je kleinkind van 3 jaar na 5 uur rond gelopen te hebben zegt, gaan we nog even 
terug kijken. 

Super leuk en leerzaam voor de kinders en papa en mama of opa en oma kunnen lekker een bakje 
drinken 

Super leuk en sfeervol opgezet. Aardig personeel, leuk familie bedrijf. In de jungle speeltuin ging 
eettentje pas rond 13:00 open anders moest je naar restaurant of gebruik maken van de koffie 
automaat dat vond ik een min punt. Je wilt je kind in het zicht houden bij het water. 

Super leuk sfeertje waar wij een hele dag zoet kunnen zijn. 

Super leuk uitje voor jong en oud. Zeer geschikt voor een regenachtige dag.. Al kan je er wel een 
nat pak aan overhouden!! 



Super Leuk uitje voor voor jong en oud , we komen er heel graag met de kleinkinderen . 

Super leuk uitje! 

Super leuk uitje, niet te groot maar wel van alles te beleven. Netjes, personeel is vriendelijk. 
Prijs/kwaliteit erg goed 

Super leuk uitje. Enthousiast personeel wat alle tijd neemt voor iedereen. Kids jungle was een 
leuke verrassing, hier konden de kids zich heerlijk vermaken met het water en zand en de leuke 
klimelementen. Ook buiten was het spelen leuk! 

super leuk voor de kinderen 

Super locatie, vriendelijke mensen en een superuitje voor kinderen 

Super mooie en gezellig 

Super schoon, goede faciliteiten, goede prijs. 

Superleuk! 

Te goed? !!!!!! 

Team staat altijd voor je klaar, vriendelijk, educatief. We hebben al diverse keren bij jullie een 
feestje gehouden, was iedere keer een feest. gr.Danny Janssen 

Top altijd n goede keuze voir mn werk de woongroep met verstandelijk gehandicapten 

Top attractie!!! 

Top dag gehad. Kids hebben het er steeds weer over en willen graag terug. 

top uitje! 

Tropical Zoo is een erg gezellige vlindertuin met vele mogelijkheden. De gastvrijheid is geweldig! 
Een topper! 

U kan aan de 10 zien dat wij heel erg tevreden waren en zijn 

uitstekend uitje voor jong en oud 

Unieke beleving voor jong en oud!👍 

Veel te zien en een heel prettig restaurant 

Veel te zien en veel te doen zowel voor kinderen als voor volwassenen 

Veelzijdig en erg leuk voor jong en oud. De dieren. Het waterspeeltuin gebeuren. En iets lekkers te 
eten. Ook in combinatie met de stoomtrein een super uitje 

verandering is niet altijd verbetering. Onze kleindochter gaat het liefst iedere dag. 

vind het een leuk betaalbare accomedatie waar je no veel kan leren was een succes bij de kinderen 

Vond t een heel fijn park met een natuurlijke uitstraling. ...zelfs t speelgedeelte voor de kids!!! 

Voor de kleinkinderen is het geweldig. 

Voor ieder wat tedoen tebeleven tegenieten te ontspannen jong oud gewoon een superleuke 
omgeving van historie natuur en dieren... 

Voor iedereen een leuke en gezellige uitgaansgelegenheid. 

Voor jong en oud is het er heerlijk vertoeven en mooie foto's te maken. Echt een aanrader met 
een fijne horeca er bij. 

Vriendelijk personeel en alles goed verzorgd 

Vriendelijk personeel, variatie in collectie en een fijne ambiance! 

was er gewoon super 

Wat een geweldildige mooie opzet gesteund door de hele familie. 

Wat een prachtig bedrijf! Voor iedereen is er wat te zien of te doen! Gastvrijheid staat bovenaan 
en dan ook nog eens een goede keuken! Top! 

We gaan ieder jaar me zoontje vind het hellemaal geweldig! Leerzaam met alle dieren en de 
kinderen kunnen zich ook heerlijk uitleven! 

We hebben daar een fijn daagje uit gehad. Aardig personeel, voor de kids genoeg aanbod. 

We hebben daar ons 40 jarig huwelijk gevierd met familie en kennissen 



We hebben een hele leuke en leerzame dag gehad met onze kleinzoon van acht. Personeel heel 
aardig als de kinderen met slang en vogelspin op de foto mogen Heel geduldig en leggen alles goed 
uit. 

We hebben een super dag gehad hier, we gaan zeker nog terug! 

we waren erg verrast dat er zoveel te zien en te doen was 

we zijn er al verschillende keren geweest en het was altijd gezellig en zeer vriendelijk 
personeel.dat resulteert dat ik mijn verjaardag er volgend jaar feb ook hou.heb al 
gereserveerd.dus de cijfers spreken voor zich. 

We zijn er twee maanden terug geweest en we hebben echt een super leuke dag gehad zeker voor 
kinderen is het echt geweldig 

We zijn samen met onze zoontjes hiernaartoe geweest en er was heel vriendelijk personeel en ze 
gingen ook leuk met de kinderen om. De kinderen hebben zich enorm vermaakt die dag 

wii hebben niet zo gevonoten als ander jaren te wijnikg 

Wij als trotste opa en oma zijn vandaag met onze kleindochter van bijna 3 jaar voor de 2 de keer 
aldaar geweest. Alles is perfect voor het kind. De sfeer is erg gezellig en ook voor ons was het erg 
leuk weer. 

Wij hebben altijd een leuke tijd. Kindjes kunnen lekker spelen, leren, beestjes kijken en bezig zijn. 
Wij als ouders kunnen mee leren en lekker relaxen als de kinderen spelen. 

Wij komen er al jaren. Altijd gezellig, en bij vragen altijd een goed duidelijk antwoord. 

Wij komen hier graag met onze dochter! Zij kan hier educatief gezien wat op doen en begrijpt het 
steeds beter (5jaar) het spelen wordt niet vergeten. En het is er prachtig. 

Wij voelden ons zeer welkom. We hadden een zalige tijd. 

wij waren er vandaag en positief verrast, zo professioneel alle opgezet, goede uitleg en zo super 
schoon en alles keurig onderhouden. Daar kunnen de grote en bekende parken een voorbeeld aan 
nemen! Daarnaast het fotomoment waarbij kinderen gratis op de foto kunnen met o.a. reptielen 
en deze ook vast mogen houden. Dit alles met een zeer vriendelijke en professionele uitleg. Ook 
het restaurant is prima! Voor mij het beste uitje in Zeeland maar ook landelijk! Fam.van Herpen 
Dinteloord 

wij zijn er niet zo vaak geweest, maar ons familie uitje was erg geslaagd en mijn kleinkinderen zijn 
er vaker geweest en die vermaken zich daar prima en het is ook nog leerzaam. 

Wij zijn tevreden....dus mag het van ons zo blijven👍👍 

X 

ze moeten het gewoon zo laten,mooi,gezellig en héél leuk voor de kinderen. 

Ze zijn gewoon leuk voor de kinderen en de volwassen 

Zeer gezellige sfeer. Ideaal om een dagje te genieten. Leuk restaurant met lekker eten. Heel 
vriendelijke mensen. Ook ideaal om macrofotografie van de vlinders te beoefenen. Echt een 
aanrader!! 

Zeer interessante en gevarieerde accommodatie die voor jong en oude zeer veel te bieden heeft. 
Daarnaast een goede keuken en vriendelijk personeel. 

Zeer mooi, goed onderhouden, mooie horeca. 

Zeer mooie lokatie, niet te groot dus heel relaxt, maar toch veel afwisseling! 

Ziet er schoon en netjes uit vriendelijk personeel 

Zeer tevreden behalve de parkeerplaats aan de linkerkant. Mijn advies: verbeter of egaliseer de 
parkeerplaats zodat je bij slechte weersomstandigheden niet met natte voeten naar binnen moet. 

Zeer veel te zien, voor jong en oud, opa's en oma's. Dat maakt het tot één geheel!! En succesvol. 

Zeer vriendelijke uitstraling en mooie lokatie en zeer vriendelijke medewerkers. 

Ziet er goed en verzorgd uit. 

ziet er mooi en schoon uit 

 


