
*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. Wereldpaviljoen Steyl 

Ervaren, beleven en doen! Nu ook via Virtual Reality  

www.wereldpaviljoen.com 

Vergaderen, brainstormen, 

presentaties, excursies of teambuiding. 

Familiedagen of groepsuitjes. 

Belevingscentrum Wereldpaviljoen Steyl 
Nicaragua/Ghana 
 

Arrangement 



U ‘vliegt’ naar een andere wereld via onze Jet STAR en maakt  

kennis met het Midden-Amerikaanse land Nicaragua en het  

Afrikaanse land Ghana. 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. 

Maak in Ghana een heuse busrit door het land, beleef via Virtual Reality 

het leven alsof u er zelf bij bent, luister onder de Baobabboom naar  

traditionele verhalen en trommel mee bij de muziekwand. Neem plaats 

in de boot en ervaar via de VR-simulatie de barre overtocht vanuit Afrika 

naar het Italiaanse eiland Lampedusa. 

  

Groepen kunnen voor een keuzearrangement terecht in het  

Wereldpaviljoen. 

Een bezoek aan het Wereldpaviljoen duurt ongeveer twee uur.  

 

Aanvullingen:  

Een workshop West-Afrikaanse Percussie.  

Indien gewenst kan uw groep deelnemen aan een lunch in het  

Missiehuis. Ook kunnen wij een etentje in buffetvorm aanbieden.  

Wij bieden u een verrassend en ontspannend programma.  

Overleg met ons over de mogelijkheden. 

 

U kunt het programma verder uitbreiden met een hele dag Steyl,  

door een bezoek te brengen aan het Missiemuseum, aan het  

Missiehuis en de dubbele kerk en de tuinen van het klooster, het  

Ketelhuis, de Botanische Tuin of het Limburgs Schuttersmuseum.  

Groepsbezoeken vinden doorgaans plaats buiten de reguliere openings-

tijden. Deelname v.a. 15 personen tegen een gereduceerd groepstarief. 

 

Voor meer informatie en prijzen stuur een mail naar:  

info@wereldpaviljoen.com Wij nemen z.s.m. contact met u op. 

Het Wereldpaviljoen is Ervaren, Beleven en Doen voor jong en oud! 

Steeds vaker wordt het Wereldpaviljoen in kloosterdorp Steyl  
bezocht door Ouderenorganisaties, vrouwengildes, vrienden- en 
vriendinnenclubjes, familiedagen e.d.  

mailto:info@wereldpaviljoen.com

