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Ga op schoolreis naar Madurodam 

 

Waar het kleine Nederland groot in is? Dat ontdek je 

spelenderwijs in Madurodam, een stad vol miniaturen, doe-

dingen en attracties. Perfect voor een schoolreisje! 

 

Door het grote aanbod van out- én indoor attracties beleven kinderen van 

alle leeftijden de dag van hun leven in Madurodam. Het park heeft een 

overzichtelijke indeling. Hierdoor is het ook voor leraren en begeleiders 

ontspannend! 

Handen uit de mouwen 

Stap in de schoenen van dj Armin van Buuren en mix zélf beats. Leren 

vliegen? Dat kan op Schiphol! En in de haven van Rotterdam kun je schepen 

met containers vullen. Natuurlijk kun je ook buiten ravotten. Voor grote 

kinderen is er speeltuin de Waddenzee. De allerkleinsten kunnen terecht in 

de nijntje-speeltuin.  

Geschiedenis komt tot leven 

In Madurodam ontdek je ook veel over de geschiedenis van Nederland. 

Bezoek Het verhaal van George en beleef het leven van oorlogsheld George 

Maduro. In het Hof van Nederland ontdek je één van de belangrijkste 

momenten uit de Nederlandse geschiedenis. En in Zo Groot Is 

Oranje ontdek je hoe het Nederlands Elftal het EK won in 1988 én voel hoe 

het is om kampioen te worden. 

In de nieuwe spectaculaire familieattractie de Waterwolf in Madurodam 

beleef je hoe de Nederlanders op een onmogelijke plek van water land 

maakten. Een zinderende en interactieve show over Nederlands meest 

indrukwekkende overwinning op water: de drooglegging van het immense 

Haarlemmermeer.  

 

Madurodam Kinderfonds 
Sinds 1952 schenkt Madurodam haar opbrengst, jaarlijks tussen de 600.000 en 

1 miljoen euro, aan goede doelen voor kinderen. Inmiddels heeft Madurodam 

via het Madurodam Kinderfonds meer dan 32 miljoen euro uitgekeerd. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Entreeprijzen scholen Madurodam 2019 

Basisonderwijs  € 5,00 

Voortgezet onderwijs  € 8,00 

 

Openingstijden en route 

Madurodam is 365 dagen per jaar geopend! Kijk 

voor actuele openingstijden op onze website. Daar 

vind je ook een routebeschrijving. Madurodam is 

goed bereikbaar met het openbaar vervoer én de 

auto. Parkeren kost € 8,50 per auto, bussen 

parkeren gratis. 

 

Contactgegevens 

Madurodam 

George Maduroplein 1 

2584 RZ  Den Haag 

T 070 416 24 00 

F 070 354 71 25 

reserveringen@madurodam.nl 

www.madurodam.nl 
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Combinatiepakketten voor scholen 

Madurodam biedt naast een bezoek aan het interactieve park de mogelijkheid om dit te 

combineren met de leukste attracties in Den Haag en omgeving.   

     basis-  voortgezet 

     onderwijs onderwijs 

- Madurodam met SEA LIFE Scheveningen €  9,50  € 14,50 

- Madurodam met Omniversum  € 10,30   € 14,80 

- Madurodam met Linnaeushof   € 12,45  n.v.t. 

- Madurodam met Museon   € 11,25  € 15,25 

- Madurodam met Panorama Mesdag  €  8,50  € 12,50 

* in Panorama Mesdag heeft 1 begeleider per 20 leerlingen gratis entree. In Madurodam koopt 

de begeleider alleen een ticket voor Madurodam. 

- Madurodam met Escher in het Paleis  €  8,50  € 12,50 

- Madurodam met CORPUS*   € 14,75  € 17,75 

* in Corpus heeft 1 begeleider per 20 leerlingen gratis entree. In Madurodam koopt 

de begeleider alleen een ticket voor Madurodam. 

- Madurodam met Kids Eiland Megastores €  9,00*  n.v.t. 

* inclusief patat met drankje bij Kids Eiland 

 

✓ Deze combinatieprijzen gelden bij combinaties op één dag, groepen vanaf 20 

personen en alleen voor leerlingen en hun begeleiders uit het basis- en 

voortgezet onderwijs. 

✓ De combinatie wordt gereserveerd en betaald bij de eerste attractie; voor de 

entree bij de tweede attractie wordt een voucher uitgereikt.  

✓ Een pakket moet bij beide attracties worden aangemeld. Neem voor meer 

informatie of reserveringen contact op met de betreffende attractie. 

 

Reserveringsnummers attracties   

Madurodam:      T 070 416 24 00 

SEA LIFE:       T 070 354 21 00 

Omniversum:      T 070 416 82 00  

Linnaeushof:      T 023 584 76 24  

Museon:      T 070 338 14 63 

Panorama Mesdag:      T 070 310 66 65 

Escher in het Paleis:     T 070 427 77 29 

CORPUS:     T 071 751 02 00 

Kids Eiland :    T 070 752 00 29 

 

 

 

Lunchen in Madurodam  

Het is ook mogelijk met de klas te lunchen in 

Madurodam. Prijzen per persoon: 

 

Madurodam kids snackbox*   € 6,75 

• Frietjes met snack (kroket of kaassoufflé) 

• Appelmoesje 

• Caprisun  

• Waterijsje & presentje 

 

Madurodam kids lunchbox*  € 7,25 

• Mini wrap gezond 

• Liga evergreen 

• Handfruit (appel/banaan)  

• Caprisun  

• Waterijsje & presentje 

 

* Minstens twee werkdagen voorafgaand aan de 

schoolreis reserrveren, via 

reserveringen@madurodam.nl / 070 416 24 00. 

 

  


