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Madurodam vertelt de grote verhalen van Nederland!  Kom en 

beleef  spelenderwijs waar een klein land groot in is. 

 
Stap in de schoenen van DJ Armin van Buuren en mix bij de DJ Tafel je 

eigen beats. Deze luister je thuis lekker terug: als je je registreert, ontvang 

je ze namelijk per e-mail. Wil je liever leren vliegen als een piloot? Dat kan 

op Schiphol. Of laad zelf heel stoer een schip met containers in de haven 

van Rotterdam. Snel, doe de Oosterscheldekering op tijd dicht! Dan komt 

het land niet onder water te staan.  

 

Hof van Nederland   

Madurodam heeft sinds 2015 een spectaculaire attractie: Hof van 

Nederland. Daar onderga je een multi-zintuigelijke ervaring die je het 

verhaal van het begin van Nederland laat herbeleven. Neem plaats aan een 

grote tafel als deelnemer aan de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572. Je 

ervaart de spanning van dat belangrijke moment in de Nederlandse 

geschiedenis. Deze attractie is geïnspireerd op het gelijknamige museum in 

Dordrecht.  

 

Het verhaal van George 

Sinds 2016, het geboortejaar van naamgever George Maduro, is 

Madurodam nog een attractie rijker. Via een op een 5 meter hoog 180 

graden-panoramascherm geprojecteerde film word je als bezoeker 

meegenomen in het levensverhaal van George. Het verhaal van George is 

een meeslepend verhaal over durf, dapperheid en doorzettingsvermogen. 

Een verhaal over lastige keuzes en heldendaden en de waarde van vrijheid. 

Een verhaal dat je als bezoeker niet mag missen! 

 
Madurodam is Goed voor Kinderen 

Madurodam, in 1952 opgericht als fondsenwerver en promotieplatform 

voor het goede doel, is goed voor kinderen. Madurodam schenkt haar 

opbrengsten aan goede doelen voor kinderen, jaarlijks tussen de 600.000 

en 1 miljoen euro. De focus van het goede doelenbeleid van Madurodam 

is het ontdekken en ontwikkelen van talent van kinderen in de 

basisschoolleeftijd. 

 

 
 

 
 
 
 
Openingstijden Madurodam 2017 

Madurodam is 365 dagen per jaar geopend! Kijk 

voor de actuele openingstijden op de website 

www.madurodam.nl/openingstijden. 

 

Entreeprijzen scholen Madurodam 2017 

Basisonderwijs  € 5,00 

Voortgezet onderwijs  € 8,00 

 

De kortste weg naar Madurodam 

Met de touringcar/auto: 

In Den Haag richting ‘Scheveningen Haven’,  

daarna borden ‘Madurodam’ volgen.  

Parkeren op eigen parkeerterrein € 8,50 per auto. 

Bussen parkeren gratis. 

Met het openbaar vervoer: 

Vanaf Den Haag Centraal Station tram 9  

of bus 22. U stapt uit voor de deur! 

 

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 €  9,25  € 14,25 

- Madurodam met Omniversum  €  9,25   € 13,25 

- Madurodam met Linnaeushof   € 12,25  n.v.t. 

- Madurodam met Museon   €  10,00  € 14,50 

- Madurodam met Panorama Mesdag  €  8,00  € 12,00 

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

- Madurodam met CORPUS   € 14,25  € 17,25 

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

* inclusief patat met drankje bij Kids Eiland 

- Madurodam met Naturalis   Op aanvraag, alleen boekbaar via  

     Naturalis 

 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. 

 In schoolverband heeft 1 begeleider per 20 leerlingen gratis entree*. Overige 

begeleiders betalen gelijke entree als de leerlingen. (* m.u.v. een combinatie met 

de Linnaeushof) 

 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 

Naturalis:     T 071 751 96 26 

Lunchen in Madurodam  

Het is ook mogelijk met de klas te lunchen in 

Madurodam. Prijzen per persoon: 

 

Madurodam kids snackbox*   € 6,25 

 Frietjes met snack (frikandel/kroket/kaassoufflé) 

 Handfruit (appel/banaan) of appelmoesje 

 Fristi/Chocomel of Caprisun fruity water 0% 

 Waterijsje & presentje 

 

Madurodam kids lunchbox*  € 6,50 

 Mini wrap gezond 

 Liga evergreen 

 Handfruit (appel/banaan) of kleine beker 

  fruitsalade 

 Fristi/Chocomel of Caprisun fruity water 0% 

 Waterijsje & presentje 

 

Madurodam mini kidslunch*   € 5,75 

 Mini broodje kaas/kip 

 Mini broodje chocopasta 

 Liga Evergreen 

 Handfruit (appel/banaan)  

 Caprisun fruity water 0% 

 

* Reserveren is verplicht, minstens twee werkdagen 

voorafgaand aan de schoolreis, via 

reserveringen@madurodam.nl / 070 416 24 00. 

** Te reserveren vanaf 10 kinderen. 

 

  


