De boerderij-avonturenoase

Openingstijden 2018
17.03.-06.07.
07.07.-02.09.
03.09.-07.10.
08.10.-27.10.
28.10.-04.11.
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900 -1700
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Weer
Weer of geen weer – op naar Irrland!
De grootste glazen wintertuin aan
de Nederrijn, vier grote speelschuren en
talloze overdekte speel- en zitmogelijkheden bieden beschutting tegen
zon en regen.

Roken is alleen met wegwerpasbakken toegestaan. Bij alle kiosken verkrijbaar.

Wesel

Ausfahrt

Twisteden

De boerderij-avonturenoase

Kinderdromen 2018

ei

de kassa in de entree.

Am Scheidweg
D-47624 Kevelaer-Twisteden
Tel. +49 2832 976656
Fax +49 2832 976956
E-Mail: info@irrland.de
Internet: www.irrland.de

as

Met het betalen van de entreeprijs verklaart u zich akkoord met het
parkreglement. Ons huisreglement is in te zien op de Irrland-homepage en naast

Adres

Ma

7,00 € Dagkaart per persoon (1-99 jaar) aan de kassa
6,50 € Dagkaart per persoon (1-99 jaar) met onlineticket
(excl. 0,30 € systeem-kosten)
5,00 € Groepstarief per persoon (ook voor begeleiders, alleen
incl.
op werkdagen). Aanmeldingsformulier homepage
pandmuntje
uiterlijk 24 uur van te voren invullen en verzenden.
Groepsentree alleen voor basisscholen t/m groep 8.
20,00 € Seizoenkaart per persoon (1-99 jaar)
Actuele pasfoto’s nodig (afdruk/print op papier).
3,50 € Houtskool (3 kg)
3,00 € Huur bolderkar (+ 10 € borg)
1,50 € Eten: Friet, frikandellen, knakworstjes, krakeling
(warm eten tot ma. 18.00 uur)
1,00 € Dranken: koud alcoholvrij
0,00 € Parkeren voor auto’s en bussen vrij
0,00 € Gebruik van grills vrij (a.u.b alleen in de grillzones)

De boerderij-avonturenoase

A 42

Duisburg

grillmogelijkheid en 2.000 bolderkarren voor het vervoer van al je hebben en houden, dat is ontspanning, avontuur en plezier in de zuiverste vorm. Onder voorbehoud van veranderingen.

Algemene info
KK1
1 Kiosk 1/Kassa
dranken, ijs, snoepgoed
KK2
2 Kiosk 2
(tot max. 1800 uur geopend)
friet, worstjes, dranken, ijs,
snoep
KK3
3 Kiosk 3
(tot max. 1800 uur geopend)
pizza en pasta, dranken, ijs,
snoep
(momenteel in aanbouw)
KK4
4 Kiosk 4
(tot max. 1800 uur geopend)
friet, worstjes, dranken, ijs,
snoep
KK5
5 Kiosk 5
(van tijd tot tijd geopend)
dranken, ijs, snoep
KK6
6 Kiosk 6
(van tijd tot tijd geopend)
dranken, ijs, snoep
KK7
7 Kiosk 7
(van tijd tot tijd geopend),
friet, worstjes

Irrland-Noord
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77
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Waterglijbaanaquaduct
in aanbouw 2018
Klimmolen
dieren in luchtige hoogten
Behendigheidskartbaan
motorische uitdaging, 150
crazy bikes (€ 1,- borg)
tot max. 13 jaar/60 kg
Waterkussen
begaanbare eendenvijver
Modderzandberg
in eikenbosje
schaduwrijk speelparadijs,
eekhoorntjes
Kleuterspeelhal
steen op steen voor groot en
klein
Waterbouwterrein
waterwegen bouwen met
echte waterpijpen
Maïszwembad
in 200 ton maïs ravotten en
weer kind zijn, boerendorp

99 Station met stoomloc
locomotief uit de goeie
ouwe stoomtreintijd
10 Helikopter
Helikopter uitkijkplatform met
“Mi”-helikopter om in te
spelen en glijbaanuitgang
11
11 Europa’s grootste ezel
laat je verrassen
12 Kleuterspeelschuur
klimmen, glijden en voelen
voor de kleintjes tot 6 jaar,
spiegelspeelhoek
13 Brandweerdouche
al het goede komt van boven
14 Kickerdome
toernooi-arena voor de echte
tafelvoetbalhelden
15 Moederzeugenschuur
ruiken, zien, je verbazen:
biggetjes live meemaken
16 Big Bobby Car-terrein
bobby cars voor personen
tot 25 kg
17
17 Boerderijspeelschuur
tafelvoetbal, spelletjes,
doolhof, mega-geiten-loopbrug op 10 meter hoogte
18 Crazy bikes voor de kleintjes
behendigheid op drie wielen
19 Kalfjes
help mee de kalfjes drinken
te geven: ca. 1130 en 1730 uur
20 Koestal en melkhuis
kennismaken met gelukkige
koeien en meedoen bij het
live melken: 1100 en 1700 uur,
wedstrijdmelken in de koeienstal
21 3-D-stropyramidelabyrint
ravotten, kruipen en
oriënteren in het lekker
ruikende hooi en stro
22 Geitenmolen
de klassieke knuffeldieren van
de kinderboerderij aaien
23 Grootste dubbeldekker
van de wereld/glijbaanparadijs 15 m uitkijkplatform
bij de bespeelbare Antonow 2
glijden in supercoole variatie

24 Paardrijdtoernooi
24
in de open lucht makkelijk
te verzorgen mensenvrienden
25 Grootste hoogbouwplaats
25
van de wereld
40.000 bouwstenen, record in
het Guiness boek
26
26 Aquakamikaze
met vaart over een lengte van
70 m
27
27 Kinderboerderij
plezier voor mens en dier
28 Ligweide met palmbomen
28
grote ligweide met barbecueplaatsen en een reuze regenboog
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Hexagon-schommel
plezier voor zes
Boerendorp voor kleuters
kleuter-traptrekkers
(€ 1,- borg), tamme dieren,
voor kinderen tot max. 25 kg
Palla da Basket
Balspelen voor profs
Klimpiramide reuzenvulkaan
met klimnetten, max.13 jaar/60 kg
Reuzengebergte
3 bergen om op te ravotten
tot max. 13 jaar/60 kg
Bamboelabyrint
beeldententoonstelling,
laat je verrassen
Kasteelruïne met geheime
gang 60 m lange tunnel
Het grootste skelterterrein
ter wereld
met 200 bergskelters voor
coureurs vanaf
1.30 m, max. 60 kg, (€ 1,-borg)
Bamboelabyrint
met leerpad “avontuur aarde”
Tempel van Zeus 160 m²
reuze springkussens voor
kinderen tot 13 jaar/60 kg
Gladiatoren aquaduct
20 m waterglijbanen, waterplezier voor de durfals
Ballenvloed-soccer-arena
veel ballen om mee te ravotten, voor 8 tot 99-jarigen

13 Romeinse waterstraat
13
50 m waterstraat met fontein
en palmen
14 Zuidzee-wachttoren
14
droomstrand, duikboot,
romeinse waterglijbaan,
glijbaan voor kleine kinderen
15
15 Pantheon
modelleren in en met zand
16
16 250 m lange bergstroom
met sprankelende bron en
17
17 Duivelsspiraal
roofdierarena
18
18 Bamboe-waterklankwereld
Heb je ooit zoiets beleefd?
19 Collosseum speelquadriga’s
19
en klankwerelden, waterlight-music en strijd van de
Gladiatoren
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Waterval
Engelenkasteel
voor engelen en bengels
max. 13 jaar/60 kg
Romeinse klimpret
een Romeins kasteel
veroveren
Geweldig kleutervoertuigpark groot verkeersterrein,
€ 1,- borg tot max. 13 jaar/60 kg
Mega-waterglijbanen
spetterend waterplezier
op superbrede glijbanen,
supercool plezier met
schitterende palmbomen
Konijntjes en mystieke
uilenwereld
bewonderenswaardige wezens
Weide met ooievaars
de bekende babybrengers live
bekijken
Verlangen naar verre
landen-gebied
paradijsvogel – vlucht naar de
oneindigheid, bergidylle,
Romeinse (speel-) mijn,
watervallen, beekjes
Buitengewone fazanten
trotse vogels uit de hele
wereld

10 Airport brandweer
10
de droom van alle mannen,
Magirus Deutz Rundhauber `64
11 Brandweerslangglijbaan
11
Airport-Fire-Department met
100 meter golfglijbaan
12 Airport Power-Tower
12
uitkijkpunt, snelle megagolf
glijbanen, vliegtuigradio: een
keer vliegloods zijn
13 Waggelkussen
13
zachte landing
14 Kleutervliegtuig
14
spelend leren vliegen
15
15 Vesting Troja
moedige verovering met
waterspuiten
16
16 G-222 megavliegtuig
als een piloot zelf vliegen,
de motoren lopen al, met
evacuatie-glijbaan, speelplezier
17
17 Schaduw van de A-380
vliegtuigspringkussen
voor rode baronnen
18 Mare Nostrum
18
met vlotten oversteken
19 Waterspeeltuin
19
water, zand en modder
onbegrensd speelplezier
20
20 Brokkenpiloot
„Antonow 2“ maar dan anders
21 Papegaaien en wasbeertjes
21
spreken is zilver, zwijgen is
goud
22 Circus Maximus 4-dimension22
aal klim- en speellandschap
(tot 12 jaar, max. 50 kg)
biljarthoek (toebehoren verkrijgbaar bij de kiosk)
23
23 Antieke boerderij
buitengewone dieren
24
24 Reuze speelweide
fantastisch klimtoestel,
glijbanen, wippen, schommels, tollen, snelle kabelbaan
25 Heuvel van Sisyphos
25
moeizaam naar boven, snel
naar beneden
26 Schommelparadijs
26
met je voeten tot in de
wolken schommelen

27 Beachvolleybal
27
iets voor sportieve mensen
28 Ponte Romano
28
2000 jaar antiek, schipbreukeling
29
29 Begaanbaar apenoerwoud
gekrulde klimsterren
30 Kangoeroes
30
oog in oog, altijd actief
31
31 Luchtacrobaten
kleurrijk gevederd, van heel
dichtbij
32 Romeinse
32
slingerschommel
oscillum voor de moedigen
33 Begaanbare weide waar je
33
dieren kan aaien
klimrots
34
34 Zwanenmeer
in zwart en wit
35
35 Olympus, thuisland van de
goden
de olympus beklimmen
36 Exotische dierenwereld
36
klankvolle vogelstemmen,
leguanen en prairiehondjes
37
37 Bobbycar-dorp Nauticus
voor de kleintjes, tot
max. 25 kg, in- en outdoor,
galeien
38
38 Zee van Odysseus
over 1 miljoen liter water
lopen zonder natte voeten te
krijgen, perfecte strandillusie
met zon en het ruisen van de
zee
39
39 Kleuterspeelhal
steen op steen voor iedereen
40
40 Apeneiland
heel dicht bij de mens
(voeren: rond 1500 uur)
41
Grote
ligweide
41
pure ontspanning

Groepspaviljoens
te huur
Groepspaviljoens te huur
Meer dan 65 paviljoens/villa’s
te huur voor één dag, geen
overnachting mogelijk.
Voorwaarden en boeken op
www.irrland.de

Informeer ons in noodgevallen: tel. 0049-2832-9792854 . We zijn dan zo bij u.

Dringend verzoek! Ga zorgvuldig met onze spullen om. Help ons mee vernielingen te voorkomen. Alleen
op die manier blijft Irrland voor iedereen een ontspannend en onvergetelijk park!
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Blauwe hemel, wit zand en een bliksemsnelle afdaling
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Om je steeds wat nieuws te kunnen bieden groeit Irrland voortdurend. Ongeveer 300.000 m2 (=30 voetbalvelden) recreatieterrein, meer dan 85 attracties, fabelachtige 8.000 m2 overdekte speelruimtes, ruim 1000 overdekte plekken met
grillmogelijkheid en 2.000 bolderkarren voor het vervoer van al je hebben en houden, dat is ontspanning, avontuur en plezier in de zuiverste vorm. Onder voorbehoud van veranderingen.

dichterbij de hemel

kindvriendelijk en
lief voor dieren

Cartoons over de landbouw
DRIE GOEDE REDENEN WAAROM JE
NIET NET NÚ EEN SELFIE MOET MAKEN!

beestachtig goed

hoger

De dierenwereld in

Irrland – een plek, waar zweven en vliegen niet alleen in je droom

tegen en leren van dichtbij hun bijzondere leefwereld kennen.

mogelijk zijn. Op bonte springkussens, in grote vliegtuigen of op

Papegaaien, stokstaartjes, geiten en pony’s. Uilen, eekhoorntjes

De flauwekul gaat verder

bliksemsnelle glijbanen… hier klopt je hart hoger. En wie van een

en koeien, apen, zangvogels en kangoeroes… Deze dieren en

Een absolute topper zijn de cartoons van Uli Schnitkemper uit

beetje rustiger houdt, die kan bij een tochtje op een vlot lekker

veel meer komen nieuwsgierig dichterbij en veel dieren laten zich

het tijdschrift “Top agrar”. Op het hele Irrland-terrein presenteren

ontspannen.

zelfs aaien. Er is streelplezier voor iedereen.

wij zijn beste tekeningen op reuzenposters, exclusief voor onze

Irrland is uniek. Hier komen klein en groot menig zeldzaam dier

verder

fotogeniek

bezoekers. Het zijn vooral de vele kleine grappige details die zijn
cartoons zo uniek maken. Als je deze geweldige cartoons mee naar
huis wilt nemen, kun je de boeken en ook zijn grappige strand- en
badlakens bij een van onze kiosken kopen.
www.schnitkemper.de

Uli´s
n hier
boeke aar
jgb
verkri

!

In Irrland komt ook het waterplezier niet te kort. Laat je lekker nat

Dit zijn de winnende foto’s van de Irrland-fotowedstrijd. Het was

sproeien, probeer een verfrissende

niet eenvoudig om uit de vele inzendingen slechts enkele foto’s

waterglijbaan, ontdek ruisende

te moeten kiezen. Irrland bedankt alle deelnemers.

watervallen of simpel met water,

sneller

zand en modder knoeien. Hier vindt
ieder zijn geluk.

Actuele informatie en de belangrijkste nieuwtjes krijgt u ook op onze facebook-pagina –
Wordt nu Fan!
of in de

