
Blok Tours, al jaren
vertrouwd met

kwaliteit en service!



Geachte schoolreisorganisator,

Hierbij bieden wij u mogelijkheden aan voor het schoolreisprogramma voor basisscholen. Om u een
idee te geven van de mogelijkheden hebben wij een selectie gemaakt van aanvragen welke regelmatig
bij ons binnen komen en een aantal ideeën waar u misschien niet zo snel aan zou denken. U kunt
deze bestemmingen uiteraard naar eigen inzicht wijzigen, waarbij wij u natuurlijk graag advies
geven.

Wilt u een compleet verzorgd en geregeld dagje uit met uw kinderen?
Laat Blok Tours uw schoolreis regelen! U heeft als voordelen dat u één aanspreekpunt en één factuur
heeft. Met één telefoontje is uw schoolreis geregeld, en kunt u verder met de orde van de dag. Daar
komt bij dat u en uw collega's niet meer de hele dag de verantwoordelijkheid hebben voor het geld,
en zich dus enkel en alleen hoeven te concentreren op de kinderen. Onze chauffeur betaalt voor u aan
de kassa, of wij hebben de afspraak met het park dat de betaling op rekening zal plaatsvinden.
Kortom: een ideale service om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!

In onze schoolreizenbrochure staan allerlei leuke schoolreisbestemmingen. Mocht u een andere
bestemming willen kiezen is dit geen probleem. Ook dit regelen wij voor u. Kortom een goed
georganiseerd en uitgevoerd schoolreisje geeft voor u en de ouders veel vertrouwen. U kunt zelf
kiezen om het gehele pakket door ons te laten regelen of dat wij alleen het busvervoer voor u verzor-
gen.

Met ruim 50 jaar opgebouwde kennis en ervaring hebben wij een goede reputatie verworven als
specialist in het organiseren en verzorgen van schoolreizen. Waar u ook naartoe gaat,
laat Blok tours uw partner zijn. U gaat dan in zee met een professioneel touringcarbedrijf.

Een vrijblijvende prijsopgaaf kunt u zowel telefonisch, per post of via e-mail aanvragen.
U ontvangt dan op korte termijn onze offerte.

Blok Tours is aangesloten bij KNV-Bus. Tevens zijn wij ook in het bezit van een ISO 9001 certificaat.

Wij wensen u alvast veel plezier met de voorbereiding van uw schoolreis.

Met vriendelijke groeten,

Blok Tours
Directie en medewerkers



Voorwaarden:

Voor de genoemde prijzen in deze brochure geldt inclusief busvervoer. Persoonsprijs gebaseerd op 50
personen per touringcar (45 leerlingen en 5 begeleiders). De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen. U krijgt een
offerte toegestuurd gebaseerd op uw wensen, aantallen en gegevens. Eventuele prijswijzigingen en typefouten
voorbehouden.

Wij doen onze uiterste best de tarieven zo zorgvuldig mogelijk te vermelden. Het kan helaas voorkomen dat er
een foutieve prijs genoteerd wordt. Het kan ook gebeuren dat een park tussentijdse wijzigingen doorvoert.
Om deze reden zijn alle typefouten in de brochure of op onze offerte(s), en eventuele prijswijzigingen van
derden voorbehouden.

U ontvangt na de schoolreis van ons uw factuur. Indien u achteraf minder personen dan aangegeven op de
bevestiging meenam, worden alleen de buskosten voor deze personen gefactureerd. Indien het park waar u
geweest bent, deze personen wél in rekening brengt, zijn wij genoodzaakt dit ook aan u door te berekenen.
Indien er meer personen mee zijn gegaan, gelden voor deze personen dezelfde kosten als genoemd in de
bevestiging.

Op alle reisovereenkomsten betreffende reizen die in dit programma worden aangeboden, zijn de algemene
vervoer- en reisvoorwaarden van Koninklijk Nederlands Vervoer van toepassing. Deze kunt u nalezen op
https://www.knv.nl/multimedia/documenten/knv_busvervoer_algemene_vervoer_en_reisvoorwaarden_nl
_versie.pdf of op onze website.

Indien de rit op uw verzoek langer duurt dan overeengekomen of er wordt afgeweken van de route, behouden
wij het recht de extra kilometers en/of uren aan u door te berekenen.

De standaard maat touringcar is 50 personen, een grotere touringcar is in overleg mogelijk. Wij beschikken
momenteel over een vloot met 23, 50, 54, 60, 62 en 87 zitplaatsen.

Inhoudsopgave:

Nr Bestemming Prijs v/a
1 Ballorig Speelparadijs € 21,10
2 Familiepark Nienoord Leek € 19,00
3 Attractiepark Sprookjeshof Zuidlaren € 22,00
4 De Naturij Drachten € 18,50
5 Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe € 21,00
6 Sanjesfertier Veenwouden € 21,70
7 Avontura Dronten (Nieuw) € 17,55
8 Sybrandy’s Ontspanningspark Rijs € 18,95
9 Orchideeën Hoeve Luttelgeest (Nieuw) € 17,90
10 Flierefluiter Raalte € 19,05
11 Drouwenerzand Drouwen € 21,00
12 Giga Konijnenhol Beerze € 20,65
13 Duinen Zathe Appelscha € 21,00
14 Familiepretpark de Waarbeek Hengelo € 19,45
15 Cowboy & Indianen Speelreservaat € 22,45
16 Spijkerdorp Drachten € 16,50
17 Schateiland Zeumeren € 23,05
18 Kinderparadijs Malkenschoten € 19,40
19 Spoorwegmuseum, Utrecht € 19,85
20 Kinderpretpark Julianatoren € 24,50
21 Openluchtmuseum Arnhem € 18,80
22 WILDLANDS Adventure Zoo Emmen € 22,60
23 Dinoland Zwolle € 20,75

Nr Bestemming Prijs v/a
24 Wipe Out Kids Zoelen (Nieuw) € 21,50
25 Apenheul Apeldoorn € 23,00
26 Madurodam € 21,00
27 Zuiderzeemuseum Enkhuizen € 18,30
28 Prison Break Schoolreisje (Nieuw) € 32,50
29 Spelerij/Uitvinderij Dieren € 26,45
30 Vogelpark Avifauna € 24,45
31 Avonturenpark Hellendoorn € 25,45
32 DierenPark Amersfoort € 21,45
33 Luchtvaart- Themapark Aviodrome € 21,45
34 Linnaeushof € 23,95
35 Dolfinarium € 23,75
36 Klimbos Avontuurlijk Paasloo € 26,00
37 Attractiepark Slagharen € 23,15
38 Schiphol Behind the Scenes € 21,10
39 Natuurschool Lauwersoog € 25,70
40 Stuntcamp Raalte (Nieuw) € 26,00
41 Nationaal Park Alde Feanen € 24,20
42 Batavialand € 17,80
43 Nemo Science Museum Amsterdam € 19,00
44 Muiderslot Muiden € 19,50
45 Archeon € 27,25
46 Walibi Holland € 27,70



1. Ballorig Speelparadijs
Kom naar Ballorig voor een actieve dag
klimmen, klauteren en samen spelen.
Ballorig is een overdekt speelparadijs voor
kinderen tussen 0 en 12 jaar oud. Met de
uitdagende toestellen is Ballorig gericht op
sportief bewegen en samen ontdekken.
Verstoppertje spelen in de ballenbak, racen

van de grote glijbanen, springen op de trampolines, er is
genoeg te beleven voor uw leerlingen. De grote en
overzichtelijke ruimtes maken iedere Ballorig speeltuin tot
een zeer geschikte locatie voor een veelzijdig schoolreisje.
Alle (35!) vestigingen van Ballorig zijn zo ingericht dat je
altijd vanuit het centraal gelegen restaurant goed zicht hebt
op de spelende kinderen en omgekeerd kunnen de
kinderen jouw ook goed zien. Trouwens, begeleiders zijn
altijd gratis bij Ballorig… Kom je ook?

Prijs vanaf: € 21,10 p.p.
Tijdsduur: 09.15 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, 2 consumpies, patat en ijsje

3. Attractiepark Sprookjeshof Zuidlaren
Sprookjeshof is al jaren een begrip
in de verre omgeving en het motto
is in al die jaren hetzelfde gebleven:
laat kinderen actief spelen. Alle
attracties moet je met je eigen
energie in beweging zetten. Dat

wordt dolle pret, zelfs voor volwassenen, want ook voor
hen zijn er diverse leuke attracties in het park te vinden –
en anders doe je gewoon lekker mee met je kinderen.
Sprookjeshof bestaat uit diverse onderdelen zoals: een
speeltuin, een sprookjespark, een indoorspeelparadijs en
een kinderboerderij. Het sprookjespark is een belevenis,
met z’n uitbeeldingen van beroemde sprookjes. Zo is Peter
Pan te zien en kunt u nu Robin Hood bij het kasteel
Notthingham bewonderen, even mooi als waarom twee
beren broodjes smeren. Verder worden alle bekende
sprookjes uitgebeeld en verteld. De speeltuin telt
verschillende speeltoestellen, waaraan de kinderen hun
hart op kunnen halen zoals een klimberg met glijbaan,
airtrampoline, helikopterbaan, een apart gedeelte voor de
peuters, draaimolens, trampolines, schommels, glijbanen,
autoscooters en lachspiegels. Op de kinderboerderij kan de
jeugd genieten van de talloze dieren, die daar vrijelijk
rondlopen. En is het weer iets minder, geen probleem
beschikt de Sprookjeshof ook over een 3000m2 groot Indoor
Speelparadijs met daarin grote familieglijbaan,
klimvulkaan, grote klim- en klauter structuur met
freefallglijbaan, rodelbaan, western speeldorp,
hindernisbaan met luchtkussen, peuterspeelzone,
trampolines, fietsbaan, peddelquads, sprookjestheater,
lachspiegels en diverse speel- en draaitoestellen. Door een
speciaal luchtsysteem is het hier altijd goed vertoeven, bij
koud en warm weer. Nieuw zijn de Active-Centre in
Cowboy style (een heel groot speel/springkussen) en een
outdoor Midgetgolfbaan voor nóg meer speelplezier!

Prijs vanaf: € 22,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat, 1 x drinken en een ijsje
Optie: 1x Drinken extra à 0,50 p.p.
Optie: Kroket of frikadel à 1,00 p.p.

2. Familiepark Nienoord Leek
Een schoolreisje vol actie, educatie
en plezier!
Familiepark: De hele dag rennen,
springen en glijden in de speeltuin
op glijbanen, springkussens, in
klimkastelen en draaimolens. In het
Familiepark valt heel veel te beleven. Maak een ritje in
echte tractors op de tractorbaan en ontdek de verschillende
dieren in de kinderboerderij. Bij minder mooi weer kan je
goed spelen in de overdekte speelhal. Kortom, een hele dag
speelplezier in een overzichtelijk en veilig park.

Zwemkasteel: Spetteren in onze wild-
waterkreek, waterval of op de
avontuurlijke waterglijbaan. Dat kan
allemaal in ons subtropische
Zwemkasteel. En bij mooi weer kun je
lekker zwemmen in het buitenbad met

de grote glijbaan, spelen in het overzichtelijke peuterbad en
op de zonneweide.

Prijs vanaf: € 19,00 p.p.
Tijdsduur: 09.15 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, treinrit, tractorbaan
Optie: Patat met, ranja en ijsje à 2,75 p.p.
Optie: Onbeperkt koffie, thee, ranja à 0,50 p.p.
Optie: Expeditie Robinson spellen en educatie à 6,50 p.p.
Optie: Entree Zwemkasteel à 4,00 p.p.

4. De Naturij Drachten
Kinderboerderij de Naturij is het
leukste dagje uit voor kinderen van 0
t/m 12 jaar! Weer of geen weer? Bij de
Naturij kun je ook lekker binnen
spelen. Het is een uniek natuur,- en
recreatiegebied van 7 ha. aan de rand

van Drachten. Er is een mooie, zeer ruim opgezette
kinderboerderij met een grote verscheidenheid aan dieren
en een grote speelhal met verschillende klimtoestellen,
ballenbakken en traptrekkers. Onlangs is de speelhal flink
uitgebreid met o.a. glijbanen en een powertoren! In de
speeltuin staan veel en veilige speeltoestellen. Er is een
mega grote zandbak met een
piratenschip en een klim-
klautertoestel van 20 m. lang en 8
m. hoog. De Naturij beschikt
verder over een verkeerstuin met
mooie trapauto’s, een restaurant
met een groot terras met uitzicht op de speeltuin, een
ponykar en op warme dagen een spartelbadje voor de
kleintjes.

Voor verdere informatie zie de website van de Naturij:
www.naturij.nl

Prijs vanaf: € 18,50 p.p.
Tijdsduur: 09.15 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, bekertje voer, ritje met ponykar en
ijsje
Optie: Patat met à 1,00 p.p.
Optie: Patat met en drinken à 2,00 p.p.



5. Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe
Heerlijk spelen met een
boerengevoel? Dat kan bij de
Drentse Koe! Op de grens van
Drente, Overijssel en Friesland
(nabij Meppel) vind je Speel- en
IJsboerderij de Drentse Koe.
Een ideale buiten- én
binnenlocatie waar het hele jaar door genoeg te beleven
valt! Speelboerderij: Rondom de centrale speelschuur ligt
een fantastisch buitenterrein (2 ha) waar kinderen de dag
van hun leven zullen beleven. De kleintjes voelen zich even
boer of boerin met de vele soorten traptrekkers. Voor de
grotere kids is er een coole skelterbaan en een unieke
kabelbaan vanaf hoogte. Springen op de trampo’s of de
airtrampoline of klauteren op de klimtoestellen? Je komt
tijd tekort! En dan vergeten we nog de vele dierenvriendjes
zoals geitjes, kippen, konijnen en ezels. Terwijl de kinderen
spelen, kunnen de volwassenen heerlijk op het
overzichtelijke terras genieten van het zonnetje.
Speelschuur: Ook in de uitgebreide speelschuur met 3
verdiepingen is het boerengevoel aanwezig! Crossen met
de traptrekkers, klauteren en roetsjen van de enorme
klimtoren met glijbanen of uren bouwen met de mega
blokken/lego. Of wat dacht je van Glow in the Dark
pannavoetbal of Oudhollandse spelen? Dit wordt een
belevenis om nooit te vergeten. En tot slot de favoriet van
velen: de prachtige speelmanege waar kinderen paardje
kunnen rijden en over hindernissen kunnen springen.
Waterplaats en klim experience: in 2017 heeft De Drentse
Koe de voormalige koeienstal verbouwd. Je vindt hier nu
een volledig nieuwe overdekte waterspeelplaats met zowel
manuele toestellen als sproeiers. Vergeet dus niet extra
(zwem)kleding en een handdoek mee te nemen. Ook is er
voor de iets grotere kinderen vanaf een jaar of 5 een
bijzondere klim experience boven de koeien.

Prijs vanaf: € 21,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat met, ½ snack, en ijsje of
poffertjes of broodje knakworst en onbeperkt ranja voor
leerlingen. Voorbegeleiders is er ook 2x koffie met 1x cake

7. Avontura Dronten
Waar je ook kijkt, bij Avontura Dronten zie je overal
speelpleinen, met elk hun eigen thema: een ballenplein,
klauterplein, bouwplein, gameplein en sportplein zorgen
voor een hele dag speelplezier. Naast deze pleinen zijn er
trampolines, is er
een raceparcours,
klimvulkaan,
sneeuw, een
rodelbaal en er
zijn echte oude caravans om gezellig met een groepje in te
spelen! Hoe leuk is dat?! Okke en Pi staan als te wachten
om met de kinderen te spelen en op avontuur te gaan.
Begeleiders kunnen vanaf het terras op het horecaplein een
oogje in het zeil houden vanaf de picknicktafels en
(lounge)banken onder het genot van koffie en/of thee.

Prijs vanaf: € 17,55 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Opties: Vraag naar de diverse mogelijkheden

6. Sanjesfertier Veenwouden
Kom naar Sanjesfertier voor een
volledig verzorgd schoolreisje
vol beweging en belevenissen!
Springen op de springkussens,
klimmen in de apenkooi, varen
in een bootje, fietsen in de lucht
of in het verkeerspark, het is er
allemaal.  Naast de vertrouwde binnen en buitenspeeltuin
heeft Sanjesfertier nu ook attracties die de fantasie van
kinderen extra prikkelen. Zo is er naast de glow-in-the
dark- apenkooi het piratenschip wat uitgebreid is met een
ware ballenregen. Ook kunnen kinderen zich in de ruimte
wanen door te spelen met de nieuwe klimraket of hun
eigen huisje bouwen in de eveneens nieuwe “werkplaats” .
In het dierenpark vind je 40 verschillende diersoorten
welke vaak benaderbaar zijn en tot de verbeelding zullen
spreken! Voor de wat oudere kinderen is speuren in het
natuurmuseum ook erg leuk! Een schoolreisje bij
Sanjesfertier onderscheidt zich altijd door de goede
organisatie. Zo heeft u uw eigen overzichtelijke zithoek en
gaat alles volgens planning. Dat we zowel binnen als buiten
veel te bieden hebben zorgt er voor dat uw schoolreisje
nooit in het water valt!

Prijs vanaf: € 21,70 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat met, raketijsje en onbeperkt
limonade, koffie en thee
Optie: Entree Sanjes Zoo à 1,00 p.p.

8. Sybrandy’s Ontspanningspark Rijs
In het zuiden van Friesland ligt
Sybrandy's Speelpark . Het is
één van de grootste
attractieparken van Noord-
Nederland. Voor de kinderen is
er niets leuker dan de vele
bijzondere attracties in dit
overzichtelijke speelpark. Zij
kunnen zich geweldig
vermaken in de 40 verschillende attracties en
speeltoestellen die dit park rijk is. Van 10 meter hoog tot
aan griezelen in het doolhof. De kinderen kunnen hier
volop klimmen, klauteren, rennen, draaien, racen en meer.
De beste attractie is misschien wel de Nautic Jet, een bootje
dat van 10 meter hoogte naar beneden wordt gelanceerd.
Of de Butterfly, waarmee je op flinke hoogte van bloem
naar bloem vliegt. Maar ook de wereld op z'n kop in de
Luna Loop is spectaculair, net als de Wave Rider en de Sky
Rider. En wie van griezelen houdt kan z'n lol op in Villa
Kalkenstein. Vervolgens even lekker bijkomen tijdens de
mini-safari of op de grote draaischijf kun je wel vergeten.
En ook de twee overdekte speeljungles, grote
springkussens, automatische kabelbaan en skelterracebaan
zijn alleen voor doorzetters. Gelukkig is er altijd nog de
videohal vol tekenfilms en staan er vele picknickbanken in
het park.

Prijs vanaf: € 18,95 p.p.
Tijdsduur: 09.15 – 16.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Optie: Patat met, 2 x drinken en ijsje à 2,90 p.p.



9. Orchideeën Hoeve Luttelgeest
Hé! Zie ik dat nou goed? Peuzelt dat
plantje nou zomaar een vliegje op? En
roetsjt daar nu een aapje door de
palmbomen? Ga met je schoolreisje op
jungle-expeditie in de geheel overdekte
Orchideeën Hoeve en kruip in de huid
van een echte Freek. Sta oog in oog met

tropische dieren, trotseer de avontuurlijke junglepaden, leer
van de slimme samenwerking tussen planten en dieren en
toon jullie overlevingskunsten in de spectaculaire
speeljungle. De natuurles was nog nooit zo cool! Met de
speurtocht op zak gaan jullie zelf op avontuur in de 25.000
m2 jungletuinen. Voer de clowneske papegaaitjes, maak
kennis met honderden schildpadden en bespied in de
grootste vlindertuin van Europa hoe een rups zich
transformeert in een prachtige vlinder. Onderweg voeren
jullie de spannendste opdrachten uit en ontdekken jullie
aan de hand van grappige voorbeelden hoe planten en
dieren samenwerken, verleiden en overleven. Na de
expeditie is het tijd om de beest uit te hangen! In het
spiksplinternieuwe Mangrovebos Speelparadijs kunnen
jullie als een echte avonturier op overlevingstocht. Slinger
als een aap aan de lianen, paradeer over de boomkronen en
kronkel als een slang door de donkere tunnels. Na het
ravotten wacht onze ranger jullie op in het jungletheater
met de spannende ‘Junglefreakshow’. Tijdens deze twintig
minuten durende show worden de avonturierskills en
opgedane junglekennis getest. Welk dier hoort bij welk
leefgebied, wat voor voer zit er in het voerbakje en wie
durft te assisteren bij het vasthouden van de slang? Na
afloop ontvangen alle kinderen een rangerdiploma.

Prijs vanaf: € 17,90 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree tuinen.
Optie: Speurtocht, Junglefreakshow, glas ranja, ranger
diploma en voer voor de dieren à 3,45 p.p.

Er zijn heel veel mogelijkheden om uw schoolreis nóg
completer te maken! U kunt een uitgebreide offerte
aanvragen, en wij zetten alles voor u op een rij.

11. Drouwenerzand
Drouwenerzand Attractiepark heeft een zeer voordelige
schoolreisprijs, die ook nog eens inclusief het eten en
drinken is! De attracties en speeltoestellen zijn met zorg
uitgezocht voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Denk
hierbij aan trampolines, klimtoren,  waterplein, trein,
zweefmolen, botsauto’s, spookhuis etc. De nieuwe attractie
in 2018 is de Freak Out, deze is voor de echte lefgozers (en/
of  hun meester of juf)! Vanaf de verschillende terrassen
kunt u een oogje in het zeil houden. Op
www.drouwenerzand.nl vindt u een volledig overzicht van
alle attracties en het assortiment van de all-in formule. In
overleg met de kok kunt genieten van een gezamenlijke
maaltijd en uiteraard is een
dieet geen probleem. Geniet
van de veelzijdigheid die
Drouwenerzand u en uw
leerlingen biedt!

Prijs vanaf: € 21,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, frites, div. snacks, softijs, verse
dagsoep, belegde broodjes, vers fruit, koffie, thee en
limonade.

10. Flierefluiter Raalte
Spring zo hoog als je kan op de springkussens en
trampolines, race met de skelters en klim en klauter in de
avonturentoren. Heb je dorst gekregen van al dat spelen?
Dan is er koude ranja en tussen de middag een lekker

patatje met mayonaise. Aan het
einde van de dag een heerlijk
ijsje en dan weer op naar huis!
De speeltuin van de Flierefluiter
is hartstikke leuk als de zon
schijnt, maar ook als het regent!
Er zijn overdekte speelruimtes
met springkussens, trampolines,

blokkenzolders, hoge glijbanen en nog veel meer. Buiten
klimmen en klauteren kinderen in de avonturentoren,
springen ze tot grote hoogten op de trampoline, maken ze
een ritje met de kabelbaan en crossen rond op de skelters.
Op mooie zonnige dagen spettert iedereen er op los in het
waterpark en het zwembad. Het hele terrein is zodanig
ingericht dat kinderen vrij kunnen spelen en het terrein niet
zonder begeleiding kunnen verlaten. Ook is het zwembad
(50 cm diep) veilig voor kleine kinderen vanwege de
omheining. Op de kinderboerderij lopen onder andere
schapen, geiten, koeien en kippen rond. Alle weides mag je
gewoon inlopen, zodat je de dieren niet alleen kunt zien,
maar ook zelf aanraken en aaien. Ook erg leuk: de
knuffelruimte waar je gezellig kan kroelen met konijnen en
cavia's. Ook een ritje op de pony kan niet ontbreken!

Prijs vanaf: € 19,05 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, onbeperkt ranja en 1x koffie/thee
voor de begeleiders.

De Flierefluiter heeft diverse mogelijkheden qua
aanvullingen. Voor een compleet overzicht kunt u een
offerte aanvragen waarin wij deze aanbieden.

12. Giga Konijnenhol Beerze
Compleet vernieuwd!

Voor een Giga Gaaf schoolreisje
kom je naar het Giga Konijnenhol
bij Beerze Bulten! Het hele jaar
door is er van alles te beleven in
het ondergrondse huis van Bultje
het Konijn. Het Giga Konijnenhol
is sinds april 2017 compleet

verbouwd en uitgebreid. Aan drie kanten is er uitgebreid
en nieuwe speelvoorzieningen geplaatst van bijna 10 meter
hoog. Daarnaast is er een nieuwe horeca: Bultje’s Eetkamer,
met een uitgebreid aanbod aan eten en drinken. Voor de
juffen en meesters is er een lounge om tot rust te komen
terwijl de kinderen zich uitleven. Verder heeft het Giga
Konijnenhol vier bowlingbanen met automatische
bumpers, zo kunnen ook de allerkleinsten kans maken op
een strike! Om 11.30 uur is er voor iedereen een spetterende
theatervoorstelling! Een compleet schoolreisje beleef je in
het Giga Konijnenhol, komen jullie het ervaren?

Prijs vanaf: € 20,65 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat, 3 minisnacks, onbeperkt ranja,
ijsje, kop koffie/thee voor de begeleiders en een
voorstelling.



13. Duinen Zathe Appelscha

Uit je dak met je klas! Als je op zoek
bent naar een uniek schoolreisje dan
ben je bij ons aan het juiste adres.
Kinderen van alle groepen van de
basisschool, raken niet uitgespeeld bij
ons in het attractiepark. Zo hebben wij

o.a. de sensationele ‘Hara Kiri’, de ‘Flying Swing’,
botsauto’s, de ‘Flying Heli’s’ en het griezelige spookhuis.
Met een trapauto bij het
tankstation stoppen,
voorrang verlenen of een
bezoek brengen aan de
garage, het kan allemaal bij
ons op het verkeerscircuit. De
vele attracties, klim- en
klautertoestellen en het verkeerscircuit zorgen voor een
onvergetelijke dag!

Prijs vanaf: € 21,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en voor begeleiders onbeperkt koffie,
thee en cappuccino
Optie: Patat met, onbeperkt limonade en een ijsje à
3,50 p.p.
Optie: Kroket of frikandel à 1,00 p.p.
Optie: Rijbewijs voor de leerlingen à 1,- p.s.

15. Cowboy & Indianen Speelreservaat
Het leukste dagje uit! De grote indoor speeltuin is voor
kinderen een waar avontuur. De kinderen kunnen urenlang
spelen en ontdekken in de grote speelstructuur met
ballenbaden, schietkanonnen, glijbanen, trampolines,

springkussens, spookhuis en
slingertouwen. Klimmen en
klauteren op de klimwand,
voetballen in de grote voetbalkooi en
bijna overal fietsen. Begeleiders
hebben goed zicht op de kinderen.
Met goed weer kunnen de kinderen
buiten verder spelen en volop
genieten van andere spannende

uitdagingen en de gezellige kinderboerderij. Een topdag
voor de kinderen, juffen en meesters! Alles wordt verzorgd,
van ontvangst door een echte cowboy tot en met de
limonade en friet aan toe.

Prijs vanaf: € 2,45 p.p.
Inclusief: Busreis, entree, onbeperkt limonade (3 kleuren),
1x patat met frikadel of kroket, 1x ijsje, onbeperkt
koffie/thee en plak cake voor begeleiding en voor alle
kinderen een gratis terugkomkaartje.
Optie: i.p.v. Patat met frikadel of kroket: Smulbox met
patat, frikadel of kroket, pakje drinken en een cadeautje à
3,00 p.p.

14. Familiepretpark De Waarbeek
De Waarbeek biedt u kermis met
Botsauto’s, de Hully Gully, de
Calypso, de Rodelbaan, en de
antieke Zweefmolen. Je kunt ook
lekker met de Stoeltjeslift hoog
boven het water zoeven, of
vliegen in je eigen Ufo in de
Skyflyer. Voor de kleintjes zijn er de Lazy Pompoen, de
Eendencarrousel en Spoortrein. En voor de allerkleinsten is
er zelfs een eigen veilige speciale speeltuin met junior
Draaimolen. In 2010 opende de Waarbeek maar liefst 5
nieuwe attracties! Kom jij kijken naar Twekky's Theater
waar dagelijkse een mooie show wordt opgevoerd, of maak
je een spannende vlucht in de Toffe Twister? Je kunt ook
lekker springen op Twekky's springbuik of een race rijden
op Dinkie Toys Race Baan. Wil je even uitrusten speel dan
een spel in de nostalgische speelhal.

Prijs vanaf: € 19,45 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en terugkomkaartje
Optie: Patat met, kinderfrikadel, ijsje en onbeperkt
ranja à 3,05 p.p.

16. Spijkerdorp Drachten
Op Spijkerdorp zijn vele vormen van spelen mogelijk. Zo
zijn er allerlei  speeltoestellen, zoals: een grote glijbaan op
de heuvel, kabelbaan, schommels, wip-wap ‘s in diverse
uitvoeringen en een klim-klautertoestel in de grote
zandbak. Het bouwen van eigen hutten is natuurlijk de
belangrijkste activiteit in het Spijkerdorp. Voor de jongens
en meisjes die al wat ouder zijn is er niks mooier en
stoerder dan het bedenken, en vervolgens bouwen van een
eigen hut. Kinderen kunnen actief en creatief aan de slag
met het bouwen van hutten, en het Spijkerdorp zorgen voor
gereedschap en spijkers. In en rondom de zandbak staan de
speeltoestellen voor onze allerjongste bezoekers. Er zijn ook
een aantal banken hieromheen, zodat de begeleiders hun
kinderen in de gaten kunnen houden. Verder zijn er nog
“losse” speelattributen zoals: bandenkarren, loopskies,
stelten-lopen e.d. Ook zijn er een aantal skelters voor de
allerjongsten. Op het terrein is ook een basketbal-paal
aanwezig. Bij regen en/of koud weer kan er in het gebouw

gespeeld worden.
Er zijn daar diverse
spelen aanwezig en
je kan ook kleuren,
knippen plakken
e.d. Het speel
terrein en overige

faciliteiten zijn er voor ingericht dat kinderen met en
zonder handicap hier veilig en vertrouwd kunnen spelen
en bouwen. Er is een kantine waar u gebruik van kunt
maken, zowel bij mooi als minder mooi weer, kinderen
kunnen hier een spelletje spelen en leerkrachten even
genieten van een kopje koffie. Ook kun je binnen in het
gebouw snoep, ijs, limonade e.d. kopen.

Prijs vanaf: € 16,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Optie: Snackbox: patat met, appelmoes, snack, pakje
drinken en verrassing à 4,45 p.p



17. Schateiland Zeumeren (bij Voorthuizen)
AHOY!
Ben jij klaar voor een
avontuurlijk dagje uit?
Kapiteinsdochter Mare en
scheepsjongen Dieke
hebben schipbreuk

geleden en zijn met hun vlot aangespoeld op SchatEiland
Zeumeren. Wat zou er hier allemaal te beleven zijn? Ga met
hen mee op ontdekkingstocht..
SchatEiland Zeumeren is het grootste overdekte
avonturenparadijs van Nederland (ruim 5.500 m2). In een
volstrekt unieke en sfeervolle locatie aan het water voert
SchatEiland Zeumeren je terug naar een tijd van zeevaart,
onbewoonde eilanden, verborgen schatten en piraterij.
Kinderen tot 12 jaar kunnen
urenlang spelen en ontdekken,
klimmen en klauteren,
schatgraven, springen en
glijden, schieten met kanonnen,
bootjes besturen en nog veel
meer.

Prijs vanaf: € 23,05 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Opties: Diverse mogelijkheden! Vraag naar een overzicht!

19. Spoorwegmuseum, Utrecht
Bij het Spoorwegmuseum kun je al jaren terecht voor stoere
schoolreisjes. Leerlingen krijgen bij binnenkomst een
‘rondreis’; een speurtocht waarmee ze zelfstandig het
museum kunnen ontdekken. Zo dalen de kinderen af in een
Engelse kolenmijn en maken ze kennis met De Arend, de
eerste trein van Nederland. Ze reizen mee met de luxe

Oriënt Express in onze
theatervoorstelling en suizen
langs en onder enorme
locomotieven in Stalen
Monsters. In de spectaculaire
attractie De Vuurproef maken
ze mee hoe het is om zelf een
locomotief te besturen. Een

plek om op een leuke, speelse en interactieve manier alles te
leren over de techniek achter treinen is het pas geopende
Techlab. Hoe komt een trein in beweging? Hoe werkt een
stoomlocomotief, waarom wordt een duif niet
geëlektrocuteerd als hij op een bovenleiding zit en hoeveel
invloed heeft luchtweerstand op een rijdende trein? De
antwoorden op deze en andere vragen kunnen kinderen al
doende ontdekken.
Op het buitenterrein kun je lekker ravotten in de speeltuin
en rijdt de Jumbo-Express. Deze mini trein is verboden voor
juffen en meesters.
Een schoolreisje naar het museum duurt circa 3,5 uur, en 1
begeleider op 5 leerlingen is verplicht.

Prijs vanaf: € 19,85 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en speurtocht
Opties: Patat, snack en pakje drinken à 5,75 p.p.

18. Kinderparadijs Malkenschoten, Apeldoorn
Onderweg met de bus, spelen,
leren, klauteren, frietjes,
verstoppen in de bus, dat zijn
dé onderdelen die bij een
schoolreisje horen. De
avonturen en leuke verhalen
worden enthousiast aan het
thuisfront verteld, dan was het
schoolreisje geslaagd. Voor dit schoolreisje ben je bij
Kinderparadijs Malkenschoten aan het juiste adres. Alle
onderdelen voor een geslaagd schoolreisje beleef je bij
Binky en zijn dierenvriendjes. Op de boerderij kun je
gezellig spelen met de dieren. Hoe leven de dieren op de
boerderij en wat vinden ze leuk? Binky laat alles zien. In de
speeltuinen kun je al je energie kwijt door te klimmen over
het klimparcours, racen op de fietsjes op het verkeersplein,
schommelen, glijden, hutten bouwen en waterfietsen op
onze reuzenvijver. Ben je moe van al het klimmen en
spelen? Dan kun je even uitrusten in de BinkyBus die over
het hele park rondrijdt. Voor een onbezorgd, veilig en
geslaagd schoolreisje kies je voor Kinderparadijs
Malkenschoten! Als te gekke afsluiter krijgt iedereen bij
vertrek ook nog een entreeticket om nog eens terug te
komen.

Prijs vanaf: € 19,40 p.p.
Tijdsduur: 09.30 – 15.30 uur
Inclusief: Bus, entree, patat met, ranja en terugkomkaartje.
Begeleiders krijgen een muntje voor 1x koffie
Optie: Frikadel of kroket à 2,10 p.p.
Optie: Waterijsje à 1,00 p.p.
Optie: Pakje fris à 2,10 p.p.

20. Kinderpretpark Julianatoren, Apeldoorn
In de meer dan 60 te gekke
attracties beleven de kinderen
het allerleukste schoolreisje.
Kinderpretpark Julianatoren is
de ideale schoolreisbestemming
voor kinderen tot 10 jaar. Ze
maken een tocht in de Dino Tour

waar ze oog in oog komen te staan met echte
dinosaurussen, varen als echte piraten over de woeste
golven in de Draaiende Piraat en maken een
duizelingwekkende rit in Jul’s Rollerskates! Aan de
kleintjes is uiteraard ook gedacht. Zij rijden als een echte
cowboy over de Paardenbaan, gaan op safari door de
Safaribaan en vliegen als een piloot in hun eigen helikopter
door het park! En het is natuurlijk de plek waar kinderen
hun favoriete TV-sterren meneer Kaasgaaf, mevrouw
Suikerspin en Jul & Julia ontmoeten! Maak uw schoolreis
compleet met een smakelijke lunch: frites en een verfrissend
waterijsje. Lekker picknicken? In Jul’s Picknickbos staan de
picknickbanken voor jullie klaar. Er staan ook opbergboxen
waarin de jassen en tassen opgeborgen kunnen worden. De
Julianatoren is dé ideale bestemming voor een onbezorgd,
veilig en geslaagd schoolreisje!

Prijs vanaf: € 24,50 p.p. (let op! Div. periodes, div.
Kortingen)
Tijdsduur: 09:00 – 17:00 uur
Inclusief: Bus, entree, een drankje voor de kids, een koffie
of thee voor de begeleiders en een terugkomkaartje
Optie: Frites en een waterijsje à € 2,75 p.p.



21. Openluchtmuseum Arnhem
Ontdek het Openluchtmuseum en leer van alles over onze
geschiedenis! Het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem vangt de geschiedenis. In authentieke gebouwen,
voorwerpen en ware verhalen. We nemen je mee op een
reis door de tijd. Van twee eeuwen geleden tot heel recent.
Je komt er ogen te kort. De mensen van het museum lijken
zo uit het verleden te zijn weggelopen. Trots op hun
erfgoed, inspireren ze je met hun verhalen. Sinds 2017 is de
Canon van Nederland in het museum te zien. Hier maak je
een reis door de geschiedenis van ons land, van hunebed
tot heden. In tien enorme ‘filmsets’ zie je, hoor je en voel je
de hoogte- en dieptepunten uit ons verleden. Elke scène
vertelt een deel van de Nederlandse geschiedenis op een
prikkelende manier. Digitale technieken wisselen af met
historische voorwerpen, onder meer uit de collectie van het
Rijksmuseum in Amsterdam. Voor het Basisonderwijs zijn
museumlessen en schoolprojecten ontwikkeld. De aanpak
is gericht op ervarend leren, leren door zelf actief dingen te
doen en te ontdekken. Kinderen krijgen letterlijk de ruimte
om te spelen en te leren. Ga op
ontdekking in het grote
museumpark of kijk binnen in
de unieke gebouwen. Ruik de
geur van het verleden bij de
smid, in de molen of in de
boerderijen en proef tijdens de
pauze appel-rozijnenbroodjes bij de bakker. Je kunt
daarnaast met de tram mee, varen in een trekpontje, en
uiteraard is er een speeltuin. Kortom: een compleet dagje
uit! De lespakketten sluiten aan op lesprogramma’s en
kerndoelen van het basisonderwijs. Kijk op
www.openluchtmuseum.nl/basisonderwijs  voor een compleet
overzicht van alle projecten.

Prijs vanaf: € 18,80 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Busreis, entree en speurtocht.
Opties: Educatief programma (speurt. vervalt) à 3,50 p.p.

Patat met en limonade à 3,50 p.p.
Appel-rozijnenbroodje en limonade à 2,25 p.p.
Waterijsje à 0,75 p.p.

23. Dinoland
Leren en spelen tussen levensechte dinosaurussen! Kom
voor een educatief schoolreisje met veel activiteiten en
plezier naar Dinoland. Er is zowel binnen als buiten van
alles te doen. Een basis schoolreisje bestaat o.a. uit: Meer
dan honderd dinosaurussen met uitleg en informatie,
knipkaart voor toegang tot: klimparcours, klimwand,
fossielen opgraven, lasergamen en minigolf, grote
buitenspeeltuin, overdekte speelhal met speeltoestellen en
interactieve games en het
Paleolab met gratis activiteiten
zoals edelstenen en goud zoeken.
Nieuw dit jaar is de T-rexpeditie.
Dit is een interactieve en
leerzame expositie over de T. rex
met veel activiteiten zoals een 3d
dino maken en virtual reality.
Prijs vanaf: € 20,75 p.p.
Tijdsduur: 10.00 uur – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, knipkaart, gratis doe-activiteiten,
skelet blootleggen en speurtocht
Optie: Patat, frikandel/kaassoufle en pakje drinken (beg.
Koffie/thee) à 2,75 p.p.
            Overige opties als geode kraken op aanvraag.

22. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Een wereldexpeditie maken in
één dag; in WILDLANDS kan
het! Reis samen met je
klasgenoten – of beter gezegd
expeditiegenoten – door de
jungle, het poolgebied en de
savanne. Als echte avonturier
ontdek je nieuwe werelden, sta
je oog in oog met wilde dieren, maak je een trucksafari, een
arctische 4D-ride en een spannende jungle-boottocht. Je
doet onderzoek, graaft naar schatten in het zand, bezoekt
een Dogondorp en leert alles over wildlife- en
natuurbehoud. Kom op expeditie in de onvergetelijke
werelden van WILDLANDS en beleef het avontuur van je
leven! In Serenga stap je in Tweestryd, onze nieuwste
attractie. In deze achtbaan voor jong en oud strijden de
leerlingen tegen elkaar voor het goede doel tijdens een
duizelingwekkende race door een oude mijn. Tweestryd is
namelijk een family duel coaster, waar je in twee banen
naast elkaar racet. Dat mogen de leerlingen niet missen! In
Animazia is van alles te doen. Klimmen, klauteren en fun.
Het overdekte XL-speelparadijs zit vol verrassingen, zoals
een Klimparcours en aquaria met tropische vissen. Met de
klas naar WILDLANDS is niet zomaar een schoolreis: het is
een expeditie over de wereld. Actief, leerzaam en leuk! Het
entreeticket geeft je toegang tot alle gebieden, shows en
attracties in WILDLANDS. Daarnaast is het mogelijk om
extra activiteiten te boeken zoals een ontdekkingstocht of
een expeditie achter de schermen (nieuw!). Bezoek unieke
plekken en krijg informatie over dierverzorging, training en
fokprogramma’s. Neem bijvoorbeeld een kijkje in de
olifantenstal, bij een zeeleeuwentraining of in de
vlinderkweekruimte.

Prijs vanaf: € 22,60 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00  uur
Inclusief: Bus en entree
Opties: WILDLANDS heeft een zeer groot aanbod
aanvullingen voor u. Vraag een offerte aan, en wij werken
deze allemaal voor u uit.

24. Wipeout Kids Zoelen
Wipeout Kids is hét nieuwe speelpark op schitterende
Beldert Beach. Een prachtig
parcours met 19 uitdagende
en spectaculaire Obstacles
van het populaire tv-
programma Wipeout…
maar dan speciaal voor
kinderen! Beldert Beach-
bezoekers tot 13 jaar mogen gebruikmaken van alle
speeltoestellen op het strand en in het water. Dé ideale
bestemming voor je kinderfeestje of schoolreisje! Je kunt de
hele dag bij hen terecht en je mag – naast alle Obstacles van
Wipeout Kids – óók gebruikmaken van alle andere spellen,
zoals de waterpark elementen, het luchtkussen en Expeditie
Robinson. Hóe cool is dat?! Slecht weer op de dag van je
schoolreisje? Geen zorgen! Je mag je tickets gewoon
kosteloos verplaatsen.

Prijs vanaf: € 21,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree strand, onderdelen Wipeout Kids met
scoreformulier, plattegrond en Wipeout app
Optie: VIP ontvangst, patatje, snack, drankje en
ijsje à 7,50 p.p.



25. Apenheul Apeldoorn
Speels, avontuurlijk én leerzaam!
Een bos vol loslopende apen:
dát is Apenheul! Hier
ontdekken leerlingen hoeveel ze
op de apen lijken. Ze ontmoeten
de dieren dichterbij dan ooit.
Door het hele park kunnen ze

klimmen, springen en slingeren op de speeltoestellen. En
het leuke is, vlak naast hen doen de apen precies hetzelfde!
Wat eten de apen? Waarom lopen apen in Apenheul nooit
weg? Hoe zwaar is een gorilla? Tijdens een speciale
kinderrondleiding met een gids komen kinderen dit
allemaal te weten! Deze avontuurlijke rondleiding duurt
ongeveer een uur en kost € 25,- per gids (max. 15 leerlingen
per gids met max. 4 gidsen per dag).
Let op: Voor boekingen korter dan 3 maanden van tevoren wordt
€ 1,- p.p. extra in rekening gebracht.

Prijs vanaf: € 23,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree

Wij maken graag een complete offerte voor u met alle
cateringmogelijkheden van de Apenheul!

27. Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Het Zuiderzeemuseum biedt scholen een uitgebreid aanbod
educatieve programma’s en uitgewerkte lessen, die
aansluiten bij de verschillende soorten onderwijs. Kinderen
kunnen hier, bijna letterlijk, in een tijdmachine stappen en
teruggaan in de tijd.Van alle
aspecten in het museum kun je
iets leren: snuif de geur op van
vers gerookte vis, sla op het
aambeeld in de smidse of knoop
een gesprek aan met een
ambachtsman. Alle zintuigen
worden aangesproken, je gebruikt hierbij niet alleen je
hoofd, maar ook je hart en handen. De programma’s bieden
stuk voor stuk de mogelijkheid de leerlingen actief kennis
te laten maken met onze cultuur en historie. Ze zien hoe de
vissers en hun gezinnen leefden, woonden en werkten rond
de voormalige Zuiderzee. Ze kunnen zich verkleden in een
Volendammer of Marker kostuum, hoepelen, steltlopen of
klompbootjes maken. Kinderen ontdekken de kracht van
het water in het  waterdoepark Waterwerken. Dit bestaat
uit vier eilanden in het water. Je kunt ze met een roeibootje
bereiken. Kleintjes kunnen hier met hengels vissen ‘uit de
zee’ vangen. Dit alles alleen al in het buitenmuseum. In het
binnenmuseum vind je een mooie oude Schepenhal  en is
naast de wisselende exposities een aantal vaste
tentoonstellingen te bekijken. Elke zaal snijdt een belangrijk
thema uit de Zuiderzeegeschiedenis aan.

Prijs vanaf: € 18,30 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Opties: Er zijn diverse mogelijkheden en programma’s te
bespreken bij het Zuiderzeemuseum. U kunt deze bekijken
via www.zuiderzeemuseum.nl of vraag bij ons de
uitgebreide offerte aan!

26. Madurodam
Waar het kleine Nederland groot in is? Dat ontdek je
spelenderwijs in Madurodam, een stad vol miniaturen, doe-
dingen en attracties. Perfect voor een schoolreisje!
Door het grote aanbod van out- én indoor attracties beleven
kinderen van alle leeftijden de dag van hun leven in
Madurodam. Het park heeft een overzichtelijke indeling.
Hierdoor is het ook voor leraren en begeleiders
ontspannend! Handen uit de mouwen: Stap in de schoenen
van dj Armin van Buuren en mix zélf beats. Leren vliegen?
Dat kan op Schiphol! En in de
haven van Rotterdam kun je
schepen met containers vullen.
Natuurlijk kun je ook buiten
ravotten. Voor grote kinderen is
er speeltuin de Waddenzee. De
allerkleinsten kunnen terecht in
de nijntje-speeltuin.
Geschiedenis komt tot leven: In Madurodam ontdek je ook
veel over de geschiedenis van Nederland. Bezoek Het
verhaal van George en beleef het leven van oorlogsheld
George Maduro. In het Hof van Nederland ontdek je één
van de belangrijkste momenten uit de Nederlandse
geschiedenis. En in Zo Groot Is Oranje ontdek je hoe het
Nederlands Elftal het EK won in 1988 én voel hoe het is om
kampioen te worden.

Op www.madurodam.nl kunt u terecht voor meer informatie over
de mogelijkheden!

Prijs vanaf: € 21,00 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus, entree
Opties: Madurodam heeft diverse mogelijkheden voor
(uitgebreide) lunchboxen. Vraag de informatie aan.

28. Prison Break Schoolreisje Paasloo (v/a 8 jaar)
Beleef nu het nieuwste schoolreisje: Prison break Paasloo
Jeugddetentie. Na ontvangst met ranja, fristi, chocomel en
lekkernij, komt een agent jullie ophalen. Je mag in echte
gevangeniskleding en ga je naar de gevangenisbus. Daar
moeten jullie allemaal opdrachten doen om uit de bus te
ontsnappen. Daarna is er een speur-puzzeltocht waar jullie

letters verdienen. Wie is
er het eerste bij de vlucht
TukTuk met het juiste
woord? Na die tijd
kunnen de kinderen even
lekker spelen en/of
zwemmen. De middag

wordt afgesloten met een frietje en snack (of
kinderpannenkoek) en onbeperkt ranja, fristi of chocomel
en een ijsje Dit programma duurt 3 à 4 uren en is te
combineren met allerlei activiteiten als het Klimbos,
Aquabubbels (lopen over het water), en meer…

Prijs vanaf: € 32,50 p.p.
Tijdsduur: 09.30 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, prison break programma, patat, snack,
onbeperkt ranja, fristi en chocomel en een ijsje.
Optie: Er zijn heel veel mogelijkheden. Neem een kijkje op
www.binnenhofpaasloo.nl of vraag ons een uitgebreide
offerte.



29. Spelerij/ Uitvinderij Dieren
De wonderlijkste speel- en
ontdekplek van Nederland!
Op een open plek in het bos
staan fantasievolle
speelobjecten ontworpen door
een beeldend kunstenaar.
Deze speelobjecten zijn
gemaakt van gerecyclede

materialen. Ze bevatten mechanieken die je zelf in
beweging kunt brengen. Bijvoorbeeld de ballenmachine;
fietsend, crossend en draaiend zet je het object in beweging
en kiezen de ballen routes.  Als lunch bakken alle kinderen
zelf stokbroodjes. Je mag zoveel broodjes bakken als je wilt
en kunt deze vullen met hagelslag, muisjes of jam met een
glas ranja erbij.  Voor kinderen tot groep 5 krijgen een
kleurrijke en fantasievolle voorstelling in het ronde theater
van De Spelerij. In De Uitvinderij, een werkplaats waar
techniek centraal staat. Kinderen vanaf groep 5 mogen
werken met figuurzagen, kolomboren, piepschuimsnijders,
lijmpistolen, kunststof en buigapparaten. Natuurlijk ook
met de verf machines en stansen. Kinderen van groep 8
mogen metaal bewerken en puntlassen op de
metaalafdeling.  Een schoolreis vol met ontdekken, kunst,
spelen en elkaar!

Prijs vanaf: € 26,45 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, div. attracties, onbeperkt stokbrood,
limonade.

31. Avonturenpark Hellendoorn
Avonturenpark Hellendoorn: de avontuurlijkste
schoolreisbestemming! Avonturenpark Hellendoorn is de
ideale schoolreisbestemming voor zowel leerlingen als
juffen en meesters.  De sfeer is gemoedelijk, afstanden
tussen attracties zijn klein en wachtrijen voor de attracties
zijn kort. En er is ook nog eens superveel te beleven! In
Avonturenpark Hellendoorn beleef je met je klas avonturen
die je nergens anders in Nederland kunt beleven! Wat te
denken van de spetterende waterpretattracties de Sungai
Kalimantan of de Wild Waterval. Of maak een rit door de
donkere riolen van de rioolrat en zet de wereld op zijn kop
in de achtbaan Tornado. In de kelder van het landhuis
Discovery Club heerst complete chaos. Voorwerpen zijn tot
leven gekomen, die alleen met behulp van de lasergun
uitgeschakeld kunnen worden. En de allerkleinste
avonturiers? Die beleven de grootste avonturen in hun
eigen ‘parkje in het
park’: Dreumesland,
alleen toegankelijk
voor kinderen tot 1,20
meter. Naast de meer
dan 30 attracties en
shows worden er het hele jaar door unieke evenementen
georganiseerd.

Prijs vanaf: € 25,45 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Optie: Patat met à 1,50 p.p.
Optie: Patat met en frikadel à 2,00 p.p.
Optie: Aquaventura Slidepark à 2,50 p.p.
Voor overige opties kunt u een offerte aanvragen!

30. Vogelpark Avifauna
Zie ze vliegen tijdens de educatieve vogeldemonstratie
en kijk bij het voeren van de pinguïns, pelikanen en de
halfapen. De pluizige rinstaartmaki’s en rode vari’s komen
wel heel dichtbij! Zelf voeren? Dat kan ook, met een cupje
eten lori’s uit je hand. Op het
nieuwste eiland Nuboso
ontmoet je dwergaapjes en
bijzondere vogelsoorten. De
reusachtige speeltuin biedt
tenslotte urenlang speelplezier.

Prijs vanaf: € 24,45 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Busreis, entree vogelpark en speeltuin, incl.
elektrische attracties, terugkomkaartje en lespakket
Opties: Patat met à 1,95 p.p.

IJsje à 0,90 p.p.
Cupje nectar om te voeren à 0,75 p.p.
Speurtocht à 0,75 p.p.

32. DierenPark Amersfoort
Olifanten, hyena’s, stokstaartjes en pinguïns… in

DierenPark Amersfoort ontdek
je de dieren van wel heel
dichtbij. Het park is gelegen in
het bos en de perfecte
dierentuin voor de hele klas.
Loop midden tussen de maki’s
op hun eigen eiland, neuzen bij

de tijgers en in het donker op zoek naar de luiaard en
andere nachtdieren in een spannende jungle. Met de Klim
Alles-route ontdek je de dieren op een unieke manier en
klim je over, onder, achter, boven en tussen de
dierbewoners. Vanaf de Expeditie-rivier spot je giraffen,
zebra’s en sitatoenga’s vanuit je fietsboot. In Snavelrijk loop
je tussen allerlei vogels als gieren, maraboes en pelikanen
en steek je met een trekvlot het water over. In het Rijk der
Reuzen ontdek je de grote olifantenfamilie en zie je hoe de
kleine olifantjes Thabo en Yunha de wereld ontdekken. In

het Woud sta je oog in oog
met een wolf, ga je op bezoek
bij de dassenfamilie in hun
mysterieuze Burcht en ravot
je in de Bosbeek. Ga op
bezoek bij de leeuwen in hun
gloednieuwe onderkomen.
De koning der dieren

ontmoet je in hun Romeins verblijf. Via een mysterieuze
kerker kom je midden in het verblijf van de roofdieren uit.
Hier staat de Toren van Ostia die prachtig uitzicht biedt
over deze machtige dieren.

Prijs vanaf: € 21,45 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, speurtocht, minitrein de
berenboemel of carrousel.
Optie: Patat, fris en ijsje à 4,00 p.p.



33. Luchtvaart-Themapark Aviodrome
Instapkaarten bij de hand?
Dan kan de reis naar
Luchtvaart-Themapark
Aviodrome een aanvang
nemen! Want zeg nou zelf:
met een schoolreisje dat
begint in pakweg een
Boeing 747 en eindigt met
de legendarische Uiver beleven meesters, juffen en
leerlingen samen een ongeëvenaard, avontuurlijk en
leerzaam dagje in de wolken. En dat ook nog zonder
turbulentie, alhoewel de spectaculaire vlucht in de Flight
Simulator verdraaid echt lijkt! Zowel binnen als op het
grote buitenterrein beleven hele schoolklassen bij
Aviodrome ruim honderd jaar luchtvaartgeschiedenis. De
beroemde Uiver en de legendarische Fokker Spin springen
daarbij zeker in het oog. De Boeing 747 op het buitenterrein
is indrukwekkend groot. Via de slurf betreden leerlingen
dit reusachtige toestel en komen ze op plekken die ze
anders nooit te zien krijgen. De keuken bijvoorbeeld, en het
bagageruim… Hartstikke spannend! Luchtvaart-
Themapark Aviodrome is de leukste vliegbestemming van
Nederland. Dus: vlieg er eens uit met de hele klas!

Prijs vanaf: € 21,45 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Optie: Er zijn diverse mogelijkheden om extra’s te
reserveren (eten en drinken). Vraag gerust een offerte aan!

35. Dolfinarium Harderwijk
Ben je op zoek naar de leukste
bestemming voor jouw
schoolreisje in 2018? Kom dan
naar het Dolfinarium! Dolfijnen
nemen je mee op wereldreis
tijdens een spetterende show,
bulderende zeeleeuwen spatten

je nat, kolossale walrussen komen je bekijken als je met je
neus tegen de glaswand staat en roggen laten zich zelfs
door je kietelen! Samen een dag lang lekker spelen,
ontdekken, verwonderen en genieten, wat wil je nog meer?
Een schoolreisje naar het Dolfinarium is een spetterend en
leerzaam dagje uit voor de klas en een zorgeloos dagje uit
voor de meesters, juffen en begeleiders! Met drie shows,
zes educatieve voorstellingen en vier speeltuinen is er
genoeg te beleven in één dag. Tijdens jouw schoolreisje leer
je op een speelse en interactieve manier van alles over de
dieren van het Dolfinarium. Zo krijgt iedere leerling een
gratis dierpaspoort vol leuke foto’s en dierinformatie. Er is
ook een gratis lespakket te downloaden en de klas kan
meedoen aan een leerzame speurtocht (Dier & Doe Game)
over het park! Hiermee leren kinderen op een speelse en
actieve manier meer over de dieren die hier leven. Het spel
bestaat uit leuke vragen en grappige opdrachten.

Prijs vanaf: € 23,75 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, lespakket, speurtocht,
dierenpaspoort  en gebruik waterattractie.
Vraag voor de opties een uitgebreide offerte aan.

34. Linnaeushof
Linnaeushof heeft meer dan
driehonderdvijftig speeltoestellen en
attracties zoals kabelbanen, een
trampoline- en luchtkussencentrum,
waterfietsen, karts, funny-wheels,
hobbelfietsen, minigolfbanen een
superglijbaan en nog veel meer.
Spectaculair is het elf meter hoge
Piratennest en het Pioniersdorp is een

feest om in te spelen. Waterspeeltuin “De Oase” biedt een
gigantisch waterspektakel waar jong en oud kunnen
genieten van spelen met water. Deze grote variëteit aan
speeltoestellen is opgedeeld in speelzones voor klein en
groot. Zo is er een afgeschermde en overzichtelijke peuter-
en kleuterspeeltuin waar naar hartenlust gespeeld kan
worden op de vele schommel, draai- en klimtoestellen.
Naast een grote zandspeelplaats met de "Zandfabriek" is er
ook een educatief verkeersdorp met kinderfietsjes en een
luchtkussen in de vorm van een echt kasteel. Voor de
allerkleinsten is er Dreumesland: een veilige speelomgeving
met minispeeltoestellen.  Grotere kinderen leven zich uit in
de speel-sportief-hoek met de klimwand, skaterail en
skiswing. Zelfs als het af en toe regent, is spelen in
Linnaeushof een feest. In de gezellige overdekte speeltuin
zijn minicars, luchtskelters, lachspiegels en een
speelkasteel. De allerkleinste bezoekers spelen in de
overdekte Wortelberg. Ook hier zijn aangepaste
speeltoestellen voor deze leeftijd, zoals de grote wensput,
een heuse wortelwasmachine, een speelstraat en een
zelfbewegende lachspiegel. Als klap op de wortel treedt
speeltuinmascotte Bennie Broek hier meerdere malen per
dag op. Kortom: Een fantastisch dagje uit voor iedereen!

Prijs vanaf: € 23,95 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30
Inclusief: Bus en entree
Optie: Patat en perenijsje à 2,95 p.p.
Optie: Patat, SiSi no bubbles en peren ijsje à 3,45 p.p.
Voor overige opties kunt u contact met ons opnemen.

36. Klimbos Avontuurlijk Paasloo
BELEEF EEN WAANZINNIG AVONTUUR BIJ KLIMBOS
AVONTUURLIJK PAASLOO!

Elke schoolreis is bij hun maatwerk en nemen u hierbij alle
zorgen uit handen. Door hun
unieke zekersysteem zijn de
leerlingen continu gezekerd en is
het onmogelijk om ongezekerd
op de parcoursen te staan. Dit in
combinatie met het zeer
comfortabele full body harnas maakt het een belevenis om
niet snel te vergeten! De parcoursen lopen op in zowel
hoogte als in moeilijkheidsgraad en elk parcours beschikt
over minimaal twee ziplines. Een stoere groepsfoto en
klimdiploma voor alle leerlingen zijn het bewijs van het
aller gaafste schooluitje ooit!

Ook te combineren met andere outdoor activiteiten.
Vraag naar de mogelijkheden!

Prijs vanaf: € 26,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, onbeperkt drinken, programma,
patat met snack of kinderpannenkoek en speeltuin.



37. Attractiepark Slagharen
Yihaa! Met de hele klas op
schoolreis naar het Wilde
Westen? Kom dan naar
Attractie- & Vakantiepark
Slagharen en beleef een
onvergetelijk avontuur samen
met alle leerlingen uit jouw
klas. Met maar liefst 30

spannende attracties en shows beleven jullie een dag voor
plezier. Ga over de kop in de spectaculaire Gold Rush
waarmee je in drie lanceringen van 0 naar 95 km per uur
vliegt. Of stap als een echte avonturier in een boomstam en
trotseer het wilde water in de Ripsaw Falls. Zoeken jij en je
leerlingen het liever hoger op? Beklim dan samen als echte
rangers onze nieuwste aanwinst Black Hill Ranger Path.
Wil je na alle spannende avonturen even rustig bijkomen?
Neem dan plaats in American Circus Theater en geniet van
de spectaculaire show waarin Alex de Brandweerman
spannende stunts uithaalt. Wist je dat onze leukste
inwoners van het park een eigen show hebben? In deze
spannende Randy & Rosie show beleven zij spannend
avontuur in de meest gezellige saloon in het park. Kom
naar de show en ga samen met Randy & Rosie op avontuur.

Prijs vanaf: € 23,15 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Attractiepark Slagharen heeft een grote hoeveelheid
mogelijkheden voor uitbreiding. Vraag een uitgebreide
offerte bij ons aan!

39. Natuurschool, Lauwersoog
Een schoolreis bij de Natuurschool is een echte belevenis!
Samen met je hele klas, je
juf of meester en een echte
Natuurschool-gids beleef je
de vrije natuur als nooit te
voren. Dat is de kracht van
de Natuurschool: op een
avontuurlijke manier leren
over o.a. de zee, vissen en
zeehonden. Leren terwijl je heel veel plezier hebt, want het
is een blijft een echte schoolreis! De Natuurschool biedt een
schoolreis van vijf uur met bijzondere activiteiten voor de
groepscombinaties  3/4, 5/6 en 7/8. De Natuurschool heeft
diverse locaties, waarbij het ook mogelijk is om uw groep te
verdelen over 2 verschillende locaties. Tijdens de vijf uur
durende schoolreis wordt elke klas begeleid door een
(v)aardige Natuurschool gids. Een Natuurschool gids weet
heel veel van de natuur, is heel aardig en weet daarnaast
een klas kinderen een hele dag te boeien en te vermaken
met pakkende activiteiten. U ontvangt een draaiboekje
waarin o.a. voorbeeldbrieven voor de ouders en een
kledingadvies staat. Ook kunt u ons vooraf doorgeven of u
voor de groep patatjes, ijsjes of wat anders wilt bestellen.
Leerlingen roepen binnen de kortste keren, ‘dit is het
leukste schoolreisje dat ik ooit heb gehad!’ en zo is het!

Prijs vanaf: € 25,70 p.p. (Lauwersoog)
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Busreis en programma.

Er zijn diverse mogelijkheden voor catering te reserveren.
Wij werken deze mogelijkheden voor u uit in een
uitgebreide offerte.

38. Schiphol Behind the Scenes
Kom er met de Schiphol
Behind the Scenes achter hoe
een luchthaven van het
formaat van Schiphol echt
werkt! Wat is er allemaal nodig
om al die vliegtuigen te laten

opstijgen en landen? Hoe houdt de luchthaven alles veilig?
De Schiphol Behind the Scenes multimedia tour geeft je een
kijkje achter de schermen van de luchthaven en is een ware
beleving. De tour brengt je op plekken waar je normaal
gesproken niet zou komen. Doordat je met de tour langs
deze locaties rijdt, zie je met eigen ogen hoe alles in zijn
werk gaat. Bij binnenkomst in de bus ontstaat meteen het
gevoel van boarden in een vliegtuig door de geluiden uit de
verkeerstoren, de welkomstschermen en de boarding pass.
Een vertelscherm neemt je vervolgens mee over de
luchthaven Schiphol en legt je uit wat er allemaal bij komt
kijken om het vliegverkeer op Schiphol mogelijk te maken.
Je komt van alles te weten over onder andere de terminal,
het banenstelsel, de aanvliegroutes, baanonderhoud,
bagage en de vogelwacht. Tevens duiken ze tijdens de tour
even terug in de tijd. Kortom: Schiphol Behind the Scenes is
veel meer dan een rondleiding, het is een ervaring van de
dynamiek van de luchthaven. Omdat er in de bus 46
zitplaatsen zijn zal er een wisselprogramma plaatsvinden.
Dit arrangement biedt geen dagvullend programma. Neemt
u gerust contact met ons op voor de
combinatiemogelijkheden! Deze schoolreis is niet op
maandag te reserveren, en is aan vaste tijden gebonden.

Prijs vanaf: € 21,10 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus, Schiphol Behind the Scenes
Opties: Diverse mogelijkheden / combinaties.

40. Stuntcamp Raalte
Het leukste
schoolreisje vol actie! Een
geweldige dag waar nog lang
over nagepraat zal worden. Ben
je klaar voor een dag vol
spanning en ‘ready, set,
action’? Met de klas bezig zijn,
stunts voorbereiden en uitvoeren in teamverband. Dit alles
onder enthousiaste, deskundige begeleiding van
ervaren stuntmannen en –vrouwen. We beginnen eerst met
een uitgebreide veiligheidsinstructie zodat iedereen goed
voorbereid is. Hierna gaan we richting soundstage
(Hollywood filmsets). Op de stuntvloer gaan de kinderen in
groepjes aan de slag. Alle stunts die we vandaag gaan doen
worden hier uitvoerig besproken en in teamverband
geoefend, alle leerlingen hebben hierin een belangrijke taak
want stunts doe je nooit alleen. Achter elke stuntman staat
een heel team. Daarna is het tijd om de stunts ook echt te
gaan doen! Je weet nu hoe je veilig moet vallen, hoe je door
een brandend raam springt en je kunt ook met een
brandblusser omgaan.

Prijs vanaf: € 26,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, rodeloper ontvangst, instructie, korte video-
presentatie met veiligheidsinstruchties, warming-up,
polsbandje, groepsfoto, dansuurtje of film kijken, patat met
en onbeperkt ranja, koffie en thee.



41. Nationaal Park Alde Feanen
Vandaag gaan we op
survivaltocht! Groepen 3 en 4
gaan via een klim- en
klauterparcours onder de
wilgentunnel door naar het
blotevoetenpaadje. Van lange
wilgentakken bouwen de

leerlingen hutten en met mooi weer gaan ze buikglijden als
echte otters. Met kikkeravonturen veranderen de kinderen
in kikkers en ervaren zo welke spannende avonturen en
metamorfoses je als kikker meemaakt. Voor groep 5 t/m 8
staat de low-rope baan op het programma: een uitdagend
parcours van hangbruggen, boomstammen, touwen en
tokkelbaan over water. Kun jij droog blijven? Ook gaat deze
leeftijdscategorie een otterpuzzeltocht doen. Survival is
geen survival zonder te vissen! Alle groepen ontdekken zelf
welke dieren allemaal onder water leven in het
moerasgebied. Uiteraard wordt er pauze gehouden tussen
de middag. Dit wordt gedaan op een mooi speeleiland in
het natuurgebied. De kinderen kunnen hier voetballen,
zwemmen bij het strandje, op ontdekkingstocht of gewoon
heerlijk een patatje eten. Wat dit schoolreisprogramma zo
goed maakt, is de enthousiaste natuurgids die de groep ’s
ochtends ontvangt en de hele dag bij hen blijft. Met veel
enthousiasme en persoonlijke aandacht begeleidt de
natuurgids de verschillende programmaonderdelen en
zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. Kortom een
bijzondere ervaring voor zowel leerling als leerkracht en
begeleider.

Prijs vanaf: € 24,20 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 16.30 uur
Inclusief: Bus en programma
Voor het eten en drinken zijn er diverse mogelijkheden.

43. Nemo Science Museum Amsterdam
In NEMO Science Museum ontdekt iedereen, van jong tot
oud, hoe fascinerend en leuk wetenschap en technologie
zijn. Op vijf verdiepingen vol interactieve tentoonstellingen
ervaar je hoe bijzonder alledaagse dingen kunnen zijn. Een
knetterende trui of een regenboog: na een bezoek aan
NEMO kijk je met nieuwe ogen naar de wereld. Een dagje
NEMO past helemaal binnen het lesprogramma van het
primair onderwijs. Leerlingen van alle groepen steken door
zelf te doen en te ervaren veel op van de wereld van
wetenschap en techniek. Ga samen met de leerlingen op
expeditie langs de verschillende tentoonstellingen en
ontdek spelenderwijs hoe bruggen werken, waarom je soms
dingen ziet die er niet zijn, hoe bliksem ontstaat en nog veel
meer. Uw leerlingen meer structuur en verdieping bieden
kan door het gebruik van werkbladen bij een van de
tentoonstellingen tijdens het bezoek of deelname aan een
(gratis) workshop, begeleid
door onze medewerkers. Een
bezoek aan NEMO neemt ± 3
uur in beslag. Ideaal om te
combineren met bijvoorbeeld
een rondvaart door de
grachten van Amsterdam!
Meer informatie: www.nemosciencemuseum.nl

Prijs vanaf: € 19,00 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus, entree Nemo
Opties: Diverse mogelijkheden / combinaties.

42. Batavialand
Schoolreisje? Batavialand! Laat ze rondneuzen op het VOC-
Schip de Batavia. Dijken bouwen in het Watertheater. Zelf
zeemansknopen leggen, ijzer smeden of hout snijden. Zet
koers naar Batavialand, en geef jouw leerlingen een topdag
vol ontdekkingen en avontuur. Profiteer van onze
uitgebreide mogelijkheden: multidisciplinaire thema’s,
educatieve films, speurtochten & workshops,
picknickplaatsen & horecagelegenheid en rondleidingen.
De inhoud en duur van de rondleiding wordt afgestemd op
jouw gezelschap, dit maakt een rondleiding leuk voor jong
en oud en voor elk interessegebied! Zo kun je door middel
van een gids alles te weten
komen over het VOC-schip de
Batavia of over de inpoldering
in Nederland. Het is mogelijk
jouw bezoek aan de
Batavialand aan te vullen met
een workshop bij een van onze
ambachten. Het biedt een
leuke extra activiteit in het programma en laat de leerlingen
kennismaken met het ambacht en hun eigen vaardigheden.
Batavialand biedt diverse mogelijkheden aan zoals een
workshop knopen, beeldsnijden of smeden. De workshops
duren gemiddeld één uur en kunt u er al bij reserveren
vanaf € 5,00 p.p.! Liever de leerlingen zelf op ontdekking
laten gaan? Ook dat kan met een van onze speurtochten!
Aan de hand van de uitgezette speurtocht gaan de
leerlingen zelf op pad.

Prijs vanaf: € 17,80 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Busreis, entree werf of museum
Opties: Combi werf & museum à 1,00 p.p.

Workshop vanaf 5,00 p.p.
Patat met iets lekkers, ranja en ijsje à 5,50 p.p.

Wij zijn er voor ál uw vervoer!

 Schoolreizen
 Vervoer van A naar B

 Grootschalig vervoer bij bijzondere
projecten

 Maatwerk
 Dagtochten
 Groepsreizen
 Stedentrip

 Personeelsreizen
 Excursies

 Senioren Reizen
 Schoolkampen
 Meerdaagse Reizen

Alles is mogelijk en bespreekbaar!



44. Muiderslot Muiden
Voor kinderen is het Muiderslot een
leerzame en spannende belevenis,
voor de leerkrachten een aangename
aanvulling op het lesprogramma.
Het Muiderslot is een echte
middeleeuwse waterburcht: een
vierkant kasteel met een ophaalbrug,
vijf torens, kantelen en schietgaten.
Het kasteel staat even buiten Muiden

(NH), aan de rivier de Vecht en aan het IJsselmeer, dat
vroeger de Zuiderzee was. Hier komt de geschiedenis tot
leven. Klimmen en klauteren in het kasteel, luisteren naar
spannende verhalen over een ver verleden, een kijkje
nemen bij de valkenier met roofvogels, een rondje lopen
over de vestingwallen, uitwaaien aan de waterkant. Alle
kinderen krijgen speurtochtboekje mee, en na afloop een
prachtige riddermedaille. Dit alles bij elkaar maakt ’n
bezoek aan het Muiderslot tot een onvergetelijke
gebeurtenis. Daarna zijn er allerlei mogelijkheden in de
buurt van het Muiderslot om de middag mee te vullen.
Denkt u eens aan bijvoorbeeld: een rondvaart in
Amsterdam, Nemo, Speelpark Oud Valkeveen, Madame
Toussaud, Linnaeushof. U kunt dit programma aanvullen
met uw eigen wensen.

Prijs vanaf: € 19,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree Muiderslot, speurtocht,
riddermedaille en terugkomkaartje
Optie: Gouden Eeuw Rondleiding of Florisles à 50,00 per
klas
Optie: Diverse combinaties mogelijk.

46. Walibi Holland Biddinghuizen
Alle spreekbeurten afgevinkt?
Werkstukken ingeleverd? Toetsen
achter de rug? Dan is het tijd voor
het ultieme schoolreisje! Ineens
blijken die lieve giechelmeisjes het
hardst te kunnen schreeuwen,
verandert die rustige jongen in een extreme loopinglover en
krijgt de dondersteen van de klas knikkende knieën van
Goliath. Is niet iedereen een achtbaanheld? Er is genoeg te
beleven! Laat ze bijvoorbeeld lekker uitwaaien in Super
Swing, naar beneden suizen in Robin Hood (zonder
loopings, maar wel heel spannend!), laat ze even lekker
afkoelen in El Rio Grande of Splash Battle. Zo leren de
leerlingen zichzelf en elkaar ook nog eens supergoed
kennen! Ben jij benieuwd of een dagje Walibi Holland het
ultieme schoolreisje is voor jouw klas? Kom dan langs voor
een oriëntatiebezoek!
Koele drankjes, een vers kopje koffie, knapperige frites of
een lekkere burger; dat kunnen we allemaal voor je regelen.
Kies van tevoren alvast een van de menu’s voor jouw
leerlingen en begeleiders en profiteer van een superscherpe
prijs. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Prijs vanaf: € 27,70 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree

Walibi Holland heeft diverse mogelijkheden voor eten en
drinken. In een offerte werken wij alle mogelijkheden
graag voor u uit!

45. Archeon, Alphen aan de Rijn
Een schoolreisje in Archeon is een educatieve
ontdekkingsreis door de geschiedenis van Nederland. De
leerlingen zwerven door de prehistorie, komen heel dichtbij
de Romeinse tijd en duiken in de middeleeuwen. Een
onvergetelijke dag vol historische verrassingen en volop
activiteiten als kanovaren, vuur maken, boogschieten,
vilten, een fibula maken en exerceren met een Romeinse
soldaat. De dag wordt afgesloten met een spectaculair
gladiatorengevecht. Iedere
leerling ontvangt een gratis
paspoort, een terugkomkaartje,
een pakje drinken en een
ijsje. De begeleiders krijgen een
parkplattegrond en een
dagprogramma bij aankomst.
Met het paspoort kunnen de
leerlingen samen met hun
begeleider zelfstandig het park
bezoeken. Leuke
wetenswaardigheden en
grappige verhalen en
opdrachten leiden de leerlingen
langs bijzondere plekken in de prehistorie, Romeinse tijd en
de middeleeuwen. Ambachtslieden geven hierbij een
levend beeld van de geschiedenis. U kunt een doe-route
bijboeken. In groepen van 20 personen laten de
Archeotolken de leerlingen kennis maken met het wonen,
leven en werken uit de verschillende tijden in de
geschiedenis. De route duurt 1,5 uur en is inclusief een
leuke activiteit.

Prijs vanaf: € 27,25 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus, entree, programma, drinken, ijsje en
paspoort en terugkomkaartje
Optie: Patat met en kipnuggets à 3,75 p.p.
Optie: Patat met á 2,50 p.p.
Optie: Doe-route à 86,50 per max. 20 personen



We zien u graag terug in één van
onze touringcars.

Tel. 0521-321333
Fax. 0521-321261
e-mail: info@bloktours.nl

Bij voorbaat een goede reis gewenst!

Tukseweg 12a
Steenwijk

BEL VOOR INFORMATIE EN BOEKINGEN:

Blok tours,  0521-321333 Steenwijk

Bezoekadres: Dolderweg 16b, 8331 LL Steenwijk.
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