
 

 

Facts & Figures Fabula 
 

Fabula Vernieuwde attractie met nieuwe film en nieuw horecaconcept 

Type attractie 4D-theater 

Opening 6 december 2019 

Investering 3,5 miljoen euro 

Duur attractie bezoek Voorshow en hoofdshow duren samen 17 minuten 
Capaciteit attractie 1.760 gasten per uur 

Belangrijkste aanpassingen - In de rots bij de entree van de attractie is nu het Fabula logo te 
zien. 

- Naast de nieuwe film is de filmzaal voorzien van de nieuwste 
techniek op gebied van laserprojectie en geluid.  

- De beer en de eekhoorn komen ook terug in de Speelwereld. 
- Het restaurant is uitgebreid een stuk de Speelwereld in, daar is 

ook het licht- en geluidsplan op aangepast. 
- In het restaurant wordt voor het eerst gewerkt met digitale 

bestelzuilen en een buzzer systeem voor nog snellere service. 
 

Restaurant Fabula Totaal ruim 275 zitplaatsen, 137 verschillende dranken en 
gerechten en 20 souvenirs op de film geïnspireerd. 

  
In het nieuwe horecaconcept zijn horeca en merchandise 
samengevoegd. Bij de Savannebar kunnen gasten terecht voor 
koffie, wereldse lekkernijen en souvenirs die op de film zijn 
geïnspireerd. Zoals knuffels, sleutelhangers, mokken, 
magneten, pins, eetsetjes van bamboe, verkleedkleding en 
andere thematische artikelen met een link naar de natuur en de 
dierenwereld. 
In de Wereldkeuken kopen gasten een burger, maaltijdbox of 
salade geïnspireerd op de diverse wereldgebieden (Savanne, 
Oceaan en Jungle).  

 
Het verhaal 
In een voorshow en een hoofdshow van beide ruim acht minuten ziet de kijker een film over een jonge beer 
en een dappere eekhoorn. Het botert niet goed tussen de knorrige beer en de andere dieren, waarop Klaas 
Vaak besluit de beer een paar levenslessen bij te brengen. Tijdens een avontuurlijke droom bezoeken de 
beer en de eekhoorn leefwerelden van andere dieren en leren zich  te passen. Dat zorgt voor wonderlijke, 
hilarische, spannende en ontroerende momenten. Moraal is dat de beer uiteindelijk meer oog en zelfs 
respect krijgt voor andere dieren. 

 


