
Dompel je onder in een andere wereld! 

Het Wereldpaviljoen in Steyl is uitgebreid. Je ‘vliegt’ naar een andere wereld in 
onze JetSTAR en maakt kennis met het Midden-Amerikaanse land Nicaragua en  
het Afrikaanse land Ghana. Het Wereldpaviljoen is ervaren, beleven en doen voor  
het hele gezin. Beleef het dagelijks leven en de cultuur van deze landen met films,  
games, Virtual Reality simulatie, muziek en workshops.  
Bekijk interessante films over de kinderen in Nicaragua, ga naar school, doe de game 
over eerlijke handel en maak kennis met zaken als kinderarbeid.   
Maak in Ghana een heuse busrit door het land, beleef via Virtual Reality het leven  
alsof je er zelf bij bent, luister onder de Baobabboom naar traditionele verhalen en 
trommel mee bij de muziekwand. Er is op een bijzondere wijze aandacht voor de  
vluchtelingen problematiek. Neem plaats in de boot en ervaar via de VR-simulatie  
de barre overtocht vanuit Afrika naar het Italiaanse eiland Lampedusa.  
Verder kan er volop een sieraad, speelgoed of een geluksamulet worden geknutseld 
van afvalmateriaal. Boek voor uw jarige kind een origineel kinderfeestje.  
Groepen kunnen via een keuzearrangement terecht in het Wereldpaviljoen. 

Openingstijden 
Het Wereldpaviljoen is elke woensdag-  
en zondagmiddag geopend van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.  

Kinderfeestjes 
Een kinderfeestje boeken op woensdag-
middag via info@wereldpaviljoen.com 

Educatief schoolbezoek 
Scholieren kunnen in klasverband een  
bezoek boeken via Cultuurpad voor een  
educatief programma.  
Info@cultuurpad.nl / +31 (0)88 7307 400 

Arrangementen / Groepen  
Groepen en families (minimaal 15  
personen) kunnen speciale arrangementen  
boeken via info@wereldpaviljoen.com 

WERELDPAVILJOEN 

Sint Michaëlstraat 6a, 5935 BL, Steyl 
Telefoon: +31(0)77 374 5973 of   
mobiel +31 (0)6 5562 0769.  

 

Belevingscentrum 

Wereldpaviljoen Steyl 

Ervaren, beleven en doen! Nu ook via Virtual Reality  

www.wereldpaviljoen.com 

*Het belevingscentrum Wereldpaviljoen in Steyl is 
mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, 
Gemeente Venlo, SOS Meerlo-Wanssum,  
Prins Bernhard Cultuur Fonds, verschillende  
stichtingen, particulieren en door de inzet van  
vele vrijwilligers. 

In 2015 werd door een vakjury van de ANWB het 
Wereldpaviljoen genomineerd tot de top drie van 
meest maatschappelijke uitje van ons land. 
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