
I Ree Park mødes mennesker i ekstraordinære omgivelser, 
tæt på vilde dyr og midt i den smukkeste natur. Hvor  
lydkulissen er løvebrøl, gibbonsang og hylende ulve i stedet 
for de sædvanlige telefoner, der kimer, mails der tikker  
ind og kollegaer der afbryder.

Helt og aldeles utraditionelt, men det er vores erfaring, at 
det er det utraditionelle, der ofte skaber resultaterne. Giv 
dig og dine kollegaer de vildeste rammer for jeres næste 
møde. Du får alt det, du har brug for, uden at få det du plejer. 

Vi tilbyder et væld af fantastiske mødelokaler med plads fra 
10 til 350 personer. Hvert møde- og konferencelokale har sit 
eget unikke design, der river jer ud af hverdagen.Vi tør godt 
garantere, at jeres møde bliver alt andet end det det plejer, 
uden at gå på kompromis med jeres behov og ønsker.

Vores erfarne medarbejdere i arrangementsafdelingen  
har mange års erfaring med planlægning af events, større  
konferencer og workshops, og står klar til at skræddersy 
jeres dag i Ree Park.

Vi sikrer, at jeres møde eller konference forløber ubesværet 
– præcis som den slags skal – og, at dagen bliver suppleret 
med oplevelser i parken, der stensikkert giver et ekstra 
skud god energi og gør dagen uforglemmelig.

Gode møder pakket ind i leopard eller med andre ord 
‘business gone wild’.
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Ree Park Safari arbejder  
aktivt med bevarelse af  
udryddelsestruede dyr i  
samarbejde med internationale 
organisationer.  
Ree Park Safari huser i dag ca. 80 dyrearter,  
og ca. 25 af disse arter indgår i særlige,  
internationale avlsprogrammer. Samtidig  
arbejder vi aktivt for naturbeskyttelse. Dette 
arbejde understøttes af Karen Blixen Camp Trust, 
Africa Tours og Karen Blixen Camp i Kenya,  
som ejes af Ree Park Safari. 

Vores Mission er at beskytte dyrene i naturen 
og sikre dem gode livsbetingelser. Med dette 
følger en masse oplevelser for livet – til gavn 
og glæde for natur, dyr og mennesker.


