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 verzorgen.
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:
De genoemd prijzen in de brochure zijn ‘vanaf’ prijzen inclusief bus en entree, tenzij anders vermeld. De prijs
is op basis van 45 leerlingen en 5 begeleiders gemaakt. U krijgt voor de door u gewenste bestemming(en) een
offerte toegestuurd gebaseerd op uw wensen, aantallen en gegevens.
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, zodat wij ons tarief voor
de touringcar kunnen waarborgen. 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 90 zitplaatsen. Het wagenpark kan diverse keren per jaar
wijzigen.
Inhoudsopgave:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bestemming
Het Grote Kabouterbos Dronten
De Naturij Drachten
Sanjes Fertier Veenwouden
Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe
Speelpark Sprookjeshof Zuidlaren
Heggies Speelschuur Emst
Ballorig Speelparadijs
Familiepark Nienoord Leek
Giga Konijnenhol Beerze
Speelparadijs Voorst
Orchideeënhoeve Luttelgeest
Flierefluiter Raalte
Sybrandy’s Speelpark
Duinenzathe Appelscha
Wildlands Adventure Zoo
Kinderparadijs Malkenschoten
Dinoland
Burgers Zoo
Attractiepark de waarbeek
Cowboy & Indianen Speelreservaat
Kinderpretpark Julianatoren
Op Avontuur bij Erve Brooks

Prijs v/a
€ 19,50 p.p.
€ 19,45 p.p.
€ 21,75 p.p.
€ 23,85 p.p.
€ 23,00 p.p.
€ 19,15 p.p.
€ 22,00 p.p.
€ 19,45 p.p.
€ 20,90 p.p.
€ 21,00 p.p.
€ 18,35 p.p.
€ 19,10 p.p.
€ 19,50 p.p.
€ 20,35 p.p.
€ 22,60 p.p.
€ 19,90 p.p.
€ 20,75 p.p.
€ 22,85 p.p.
€ 22,50 p.p.
€ 22,45 p.p.
€ 24,20 p.p.
€ 23.45 p.p.

Nr
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bestemming
Dolfinarium
Drouwenerzand
Avonturenpark Hellendoorn
Dierenpark Amersfoort
Apenheul Apeldoorn
Attractiepark Slagharen
Natuurschool, Lauwersoog
Avonturenparadijs Land v. Fluweel
Spelerij/ Uitvinderij
Vogelpark Avifauna
National Park Alde Faenen
Madurodam
Muiderslot Muiden
Ouwehands Dierenpark Rhenen
Linnaeushof
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Walibi Holland
Klimbos Avontuurlijk Paasloo
Openluchtmuseum Arnhem
Batavialand Lelystad
Nemo Science Museum Amsterdam
Archeon Alphen aan de Rijn

Prijs v/a
€ 23,75 p.p.
€ 21,25 p.p.
€ 26,25 p.p.
€ 24,30 p.p.
€ 23,50 p.p.
€ 23,35 p.p.
€ 26,55 p.p.
€ 20,35 p.p.
€ 26,50 p.p.
€ 24,45 p.p.
€ 24,20 p.p.
€ 22,95 p.p.
€ 20,90 p.p.
€ 25,40 p.p.
€ 23,95 p.p.
€ 18,30 p.p.
€ 29,10 p.p.
€ 26,00 p.p.
€ 17,90 p.p.
€ 18,50 p.p.
€ 20,35 p.p.
€ 27,70 p.p.

1. Het Grote Kabouterbos

Even buiten Dronten, midden in het
Roggebotzand, is een magische plek
vol dieren, prachtige natuur
en….Kabouters! Tussen de bomen
vind je prachtige kabouterhuisjes waar
je kunt spelen, een super groot
springkussen, grote schommels, leuke
waterpaddenstoelen, én natuurlijk een
heel lekker pannenkoekenhuis!
Eenmaal binnen in het restaurant waan je je direct in een
andere wereld: overal is iets te zien en te ontdekken! Druk
op de knoppen om van alles in beweging te zetten, en maak
een dansje als de kabouter band weer een liedje begint te
spelen! Er is genoeg te zien en ontdekken in en rondom het
restaurant: neem een duik in de grote ballenbak, bekijk
Kabouterland in het klein of speel een spelletje op de
spelcomputer. Er zijn diverse échte kabouterhuisjes waar je
in kunt spelen, en natuurlijk is je bezoek niet compleet
zonder een wandeling over het Kabouterpad! Een leuke
ontdekkingstocht waarin je veel leert over het leven van de
Kabouters. En wie weet, als je heel stil bent zie je misschien
nog wel een Kabouter voorbij rennen!
Prijs vanaf: € 19,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, kinderpannenkoek, ijsje en onbeperkt
limonade. Voor begeleiders is er koffie/thee, pannenkoek
naturel en een ijsje.
Optie: Wandeling Kabouterpad met bijbehorende
opdrachten en voor ieder kind een kaboutermuts en rode
wangen à 4,50 p.p.

3. Sanjes Safari Veenwouden (vernieuwd!)

Kom naar Speel- en dierenpark Sanjes Safari voor een
volledig verzorgd schoolreisje vol avonturen! Springen op
het springkussen, klimmen in de apenkooi, varen in een
bootje, fietsen door de lucht of in het verkeerspark, het kan
er allemaal. Naast de vertrouwde binnen- en
buitenspeeltuin heeft Sanjes Safari attracties die de fantasie
van kinderen extra prikkelen. Zo is er de nieuwe goudmijn
apenkooi waar kinderen al klimmend en klauterend op
zoek kunnen naar de geheime tekens om de schatkist te
openen. Voor de stoere kids is er
de griezel apenkooi. Wat een
pret! Sinds 2020 zijn het
speelpark en het dierenpark één
geheel waardoor even
ontspannen tussen de dieren nog
makkelijker is. Leer en
verwonder over de meer dan 40 diersoorten in het park die
je van wel heel dichtbij kunt bekijken, en soms zelfs
aanraken. Vergeet ook niet een bezoek te brengen aan het
Natuurmuseum natuurlijk! Schoolreisjes zijn bij Sanjes
Safari verzekerd van een goede organisatie. Uw school
krijgt een eigen zithoek en alles verloopt volgens planning.
Doordat Sanjes Safari zowel binnen als uiten veel te bieden
heeft, zijn scholen verzekerd van een geslaagde dag. Weer
of geen weer, een schoolreisje valt hier nooit in het water.
Prijs vanaf: € 21,75 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree Safaripark & Dierenpark, raketijsje en
onbeperkt limonade, koffie en thee
Optie: Patat met à 1,00 p.p.

2. De Naturij Drachten

Kinderboerderij de Naturij is het
leukste uitje 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 7ha 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 en
ballenbakken. In de speeltuin staan veel en veilige
speeltoestellen. Er is een megagrote zandbak met
piratenschip en een klim- en klautertoestel van 20 meter
lang en 7 meter hoog. Ook het “Reptielenhuis” met o.a.
slangen en hagedissen is een kijkje waard. Verder beschikt
de Naturij over een verkeerstuin met mooie skelters,
restaurant met groot terras dat uitkijkt op de speeltuin, een
ponykar en op warme dagen een spartelbadje voor de
kleintjes. Voor meer informatie: www.naturij.nl
Prijs vanaf: € 19,45 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.
Patat met en drinken à 2,00 p.p.

4. 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: € 23,85 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

5. Speelpark 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
speeltoestellen moet je met je eigen
energie in beweging zetten. Dat
wordt dolle pret, zelfs voor volwassenen, want ook voor
hen zijn er diverse leuke speeltoestellen 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: € 23,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat, 1 x drinken en een ijsje
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

7. 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 (39!) 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: € 22,00 p.p.
Tijdsduur: 09.15 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, 2 consumpties, patat en ijsje

6. Heggies Speelschuur

Op het terrein van Camping de Zandhegge vinden we
Heggies Speelschuur. Deze speelschuur staat garant voor
een complete schoolreis! Binnen en buiten…. De kinderen
vermaken zich hier uitermate goed! In de binnenspeeltuin
kunnen zij hier glijden, zwemmen in de ballenbak, rodelen
op de rodelbaan, en klimmen en rennen door de apekooi.
De Power Tower (elastieken klimtoren) is een uitdagende
attractie wat veel spektakel oplevert. Een lange dubbele
glijbaan en een megagrote legostenen bouwhoek maken de
binnenspeeltuin compleet. In de grote, maar overzichtelijke
speeltuin buiten zijn er voor de kleinste, maar ook de wat
oudere kinderen een groot
aantal speeltoestellen.
Klimmen, glijden en
schommelen gaat allemaal
in een grote zandbak. Naast
de speeltuin ligt het grote
speelplein. Hier vind je
mooie trampolines en een
enorme airtrampoline voor
wel 20 kinderen! In de stoere pannakooi kunnen de
voetballers hun kunsten nog even laten zien. Ook is er een
grote verzameling skelters waarvan de kinderen gebruik
kunnen maken. Met deze skelters kunnen ze de camping
over crossen. Voor de kleinere kinderen is er een loopfiets.
Er is zelfs nog een groot grassportveld met mogelijkheid
voor tafeltennis, voetbal/handbal en volleybal. Eventueel
zijn er (tegen kleine vergoeding) een groot aantal
spelattributen beschikbaar, zodat u nog e.e.a. kan doen op
het sportveld. Let op! Altijd leuk om met de hele klas een patatje te
eten, maar ojee de gekke kok is de borden kwijt en serveert de patat op
tafel. Wil je mayonaise dan mag je kiezen "korte of lange" mayonaise.

Prijs vanaf: € 19,15 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat met mayo, minisnacks, beker
ranja.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

8. 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 wildwaterkreek, 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: € 19,45 p.p.
Tijdsduur: 09.15 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, treinrit en bagagekar.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

9. 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: € 20,90 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 16.00 uur
Inclusief: Bus, entree, patat, 3 minisnacks, onbeperkt ranja,
1x ijsje, kop koffie/thee voor de begeleiders en een
voorstelling.

11. Orchideeën Hoeve

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 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.
Maak het schoolreisje extra avontuurlijk en boek de
spannende ‘Junglefreakshow’ in het Jungletheater. Tijdens
deze dertig minuten durende show testen de rangers de
avonturierskills en opgedane junglekennis van de kinderen.
Prijs vanaf: € 18,35 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree (speel-) tuinen.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

10. Speelparadijs Voorst

Het schoolreisje wordt vanzelf
een succes met een
pannenkoekenrestaurant in
circusthema met daarbij een
indoor én outdoor speelparadijs.
Een knus pretpark met genoeg
vertier voor iedereen en
tegelijkertijd voldoende overzicht over alle ravottende
kinderen. Buiten genieten de kinderen van Panky’s
Adventure Rollercoaster, het treintje, botsautos’s, een
zweefmolen, reuzenrad, het
springkussen en nog veel meer! Ze
kunnen onder andere ook met de
bootjes, zwieren in de theekopjes,
een rondvlucht maken met
Aladdin, maar bijvoorbeeld ook
heerlijk zelf spelen in de speeltuin. Binnen zijn er balkanonnen, klimtoestellen een rodelbaan en
computerspelletjes te vinden. U als begeleider kunt goed
het overzicht bewaren vanaf het terras of vanuit het
restaurant. Voor het eten kunt u kiezen uit een pannenkoek
of patat met frikadel. Er zijn enkele automaten waar
muntinworp vereist is: pretmunten. Deze pretmunten zijn
voor € 25,00 per 100 stuks te koop voor scholen.
Prijs vanaf: € 21,00 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, pannenkoek of patat met frikadel en
ranja.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

12. Flierefluiter Raalte

Flierefluiter: de grootste speeltuin
van Overijssel!
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: € 19,10 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, onbeperkt ranja en 1x koffie/thee
voor de begeleiders.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

13. Sybrandy’s Speelpark Oudemirdum

Terug van weggeweest en op
een nieuwe locatie in
Oudemirdum! Sybrandy’s
Speelpark… Het is één van de
grootste attractieparken van
Noord-Nederland en het
attractiepark voor kinderen
doelgroep van 3 tot 13 jaar. 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
Ride. En wie van griezelen houdt kan z'n lol op in Villa
Kalkenstein. Er zijn ook twee overdekte speeljungles, grote
tuimelbergen, automatische kabelbaan en skelterracebaan,
evenals een videohal vol tekenfilms. Binnen en buiten zijn
er diverse picknickgelegenheden.
Prijs vanaf: € 19,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree.
Optie: Patat met, 2x drinken en ijsje à 2,90 p.p.

15. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Ga met de hele klas op
wereldreis in één dag in
WILDLANDS! Reis samen met
je klasgenoten door de jungle,
het poolgebied en de savanne.
Ontdek nieuwe werelden, sta
oog in oog met wilde dieren en
beleef spannende avonturen. Maak kennis met de
olifantenfamilie in de Olifantenvallei en klauter via
touwbruggen hoog door de jungle tussen de apen. Bezoek
de Vlindertempel met honderden vlinders en vaar
rakelings door je jungle langs de eilanden met slingerapen
en gibbons. Rijd met een truck over de savanne en ontmoet
zebra’s, giraffen en neushoorns van heel dichtbij. Ontdek
de leeuwen op de Leeuwenberg en maak een spannende rit
in achtbaan Tweestryd. Sta onder water neus aan neus met
ijsberen en pinguïns en verwonder je over de speelse
capriolen van de zeeleeuwen in het Norticatheater. Na alle
avonturen kunnen de jongste avonturiers zich nog meer
uitleven in het overdekte XLspeelparadijs. Met de klas naar
WILDLANDS is niet zomaar een schoolreis: het is een reis
over de wereld. Actief, leerzaam en leuk! Het entreeticket
geeft je toegang tot alle werelden, shows en attracties in
WILDLANDS. Daarnaast is het mogelijk om extra
activiteiten te boeken zoals een ontdekkingstocht of een
expeditie achter de schermen. Bezoek unieke plekken en
krijg informatie over dierverzorging, training en
fokprogramma’s. Bekijk bijvoorbeeld de speciale
trainingsstallen van de olifanten, de vlinderkweekruimtes
of de dieetkeuken waar al het eten wordt voorbereidt.
Prijs vanaf: € 22,60 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

14. Duinen Zathe Appelscha

Verkeers- & Attractiepark is
spelen en leren!
Hoe leuk is dat? Een dag
ontspanning, maar toch met
een educatief vleugje. Het
verkeerspark is onderdeel van
Duinen Zathe. Op dit
trapcircuit zijn de kinderen zelf de chauffeur. Kinderen
leren hier alles over inparkeren, inhalen, invoegen & tanken
bij het tankstation. Verkeersborden, rotondes en
stoplichten, je komt ze allemaal tegen in het verkeerspark.
Als kers op de taart kunnen de kinderen ook nog hun eigen
rijbewijs halen! Zo gaan zij na een onvergetelijke dag naar
huis met een leuk souvenirtje.
Kinderen van alle groepen van de
basisschool, raken niet
uitgespeeld in het attractiepark.
Zo hebben wij o.a. de London
City Coaster, botsauto’s, de
‘Flying Heli’s’ en het griezelige
spookhuis. Kortom: De vele attracties, klim- en
klautertoestellen en het verkeerscircuit zorgen voor een
onvergetelijke dag!
Prijs vanaf: € 20,35 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en voor begeleiders onbeperkt koffie,
Optie: Patat met, onbeperkt limonade en een ijsje à 2,50 p.p.
Optie: Kroket of frikandel à 1,00 p.p.
Optie: Rijbewijs voor de leerlingen à 1,50 p.s.

16. Kinderparadijs Malkenschoten

De leukste speelboerderij van Apeldoorn!
Schoolreisje zoals het hoort! Onderweg met de bus, spelen,
leren, klauteren, snoepzakje, frietjes, verstoppen in de bus,
dat zijn dé ingrediënten van
het ideale schoolreisje. 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. Ontdekken,
spelen en leren tussen de dieren. 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
onze speeltuinen kun je al je energie kwijt door te klimmen
over het klimparcours, racen op het verkeersplein,
schommelen, glijden, hutten bouwen en waterfietsen op
onze reuzenvijver. Ben je moe van al het klimmen en spelen
dan kun je je lunch opeten in ons overdekte restaurant!
Voor een onbezorgd, veilig en geslaagd schoolreisje kies je
voor Kinderparadijs Malkenschoten!
Prijs vanaf: € 19,90 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree voor 1 dag en lunch
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

17. Dinoland

Durf jij rond te lopen tussen
levensechte dinosaurussen?
Kom dan naar Dinoland
Zwolle!
Hier ontmoet je meer dan 100
dinosaurussen en heb je de hele
dag plezier.
Overwin het hoogteparcours, luid de bel bovenin de
klimwand, speel samen een potje minigolf en versla elkaar
met lasergamen. In het speciale paleolab leer je als een echte
paleontoloog goudzoeken, fossielen zeven en kun je je
eigen dino kleien. Zin om je even helemaal uit te leven? Dat
kan in de grote dino speeltuinen binnen en buiten!
Klauwen, eieren, tanden en poep; in de interactieve
expositie over de Tyrannosaurus rex leer je op een leuke
manier alles over deze beroemde vleeseter. Er is binnen en
buiten van alles te doen, dus ook bij minder mooi weer is
Dinoland leuk.
Prijs vanaf: € 20,75 p.p.
Tijdsduur: 09.00 uur – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, gratis doe-activiteiten, skelet
blootleggen en speurtocht
Optie: Patat, frikandel/kaassoufle en pakje drinken (beg.
Koffie/thee) à 3,00 p.p.
Overige opties als geode kraken op aanvraag.

19. Attractiepark De Waarbeek

All-in schoolreisje, inclusief
spelen, eten en drinken!
Tussen de bossen van
Enschede en Hengelo ligt het
gezelligste en voordeligste
attractiepark van Twente.
Kom gillen in de Rodelbaan
(oudste stalen nog werkende achtbaan van de Benelux!),
vliegen in de Sky Flyer en klimmen op de speeltoestellen.
Tevens is er dagelijks live entertainment met Postbode Pelle
in het overdekte Waarbeek theater. Het overzichtelijke park
biedt kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid om
samen met hun klasgenootjes het park te verkennen, terwijl
juffen en meesters met een kopje koffie of thee de boel in de
gaten kunnen houden. Het is mogelijk om een eetmoment
te reserveren bij binnenkomst, zodat jullie gezamenlijk
kunnen eten en drinken, met eventuele allergieën kan
rekening worden gehouden. Nieuw dit jaar is de all
inclusive formule! Jullie genieten de gehele dag van
onbeperkt fruit, belegde broodjes, friet, snacks, sauzen,
soep van de dag, koffie, thee, limonade en waterijs.
Prijs vanaf: € 22,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en onbeperkt eten en drinken (fruit,
belegde broodjes, patat, snacks, sauzen, soep van de dag,
koffie, thee, limonade en waterijs)

18. Burgers’ Zoo Arnhem

De wereld laten zien aan
uw leerlingen?
Rondlopen en
ontdekken wat voor een
dieren er in de Bush leven? Kinderen de Desert laten
ervaren? Of liever de Afrikaanse savanne bekijken? Dat kan
bij Burgers’ Zoo! Hier verblijven dieren niet zomaar in een
hok, maar in zogenaamde 'ecodisplays’, waar grootschalig
natuurlijke leefomgevingen zijn nagebouwd waar de
bezoeker samen met de natuur en dier onderdeel van
uitmaakt. In deze dierentuin vindt u de Bush: anderhalve
hectare tropisch regenwoud. De vochtige hitte, dichte
plantengroei, geuren en geluiden laten u even met de ogen
knipperen. Daarnaast is er een Mexicaans-Amerikaanse
rotswoestijn (Desert), koraalrif in de Indopacifische Oceaan
(Ocean), savannevlakte met o.a. giraffes en neushoorns
(Safari) en Maleis regenwoud (Rimba). Ons nieuwste
ecosysteem, de grootste overdekte Mangrove van de
wereld, is gebaseerd op ons natuurgebied in Belize dat wij
al ongeveer 30 jaar beheren! Hier ontdek je o.a. vlinders,
zeekoeien en verschillende krabben! Uiteraard kan er naar
hartenlust gespeeld worden! De kinderen kunnen zich
uitleven in de speeltuin, vormgegeven als jungledorp,
bestaande uit paalwoningen, onderling verbonden met
touwbruggen, klimnetten en glijbanen. Of bij één van de
andere speelplekken in het park. Burgers' Zoo heeft ook een
aantal speurtochten ontwikkeld voor kinderen van
verschillende leeftijdsgroepen. U kunt deze hier zelf gratis
downloaden en printen. Deze speurtochten zetten de
kinderen op een spelende en leuke manier aan het denken.
Bovendien zijn de speurtochten interactief opgesteld, zodat
de kinderen de dieren eerst dienen te bekijken voordat ze
de vragen kunnen maken.
Prijs vanaf: € 22,85 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree. (opties vermelden wij in de offerte)

20. 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: € 22,45 p.p.
Inclusief: Busreis, entree, patat, frikadel of kroket, ijsje,
terugkomkaartje en onbeperkt limonade voor de kinderen.
Voor de begeleiders is er onbeperkt koffie en thee, met 1x
cake.

21. 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: € 24,20 p.p.
Tijdsduur: 09:00 – 17:00 uur
Inclusief: Bus, entree, drankje, terugkomkaartje en
koffie/thee begeleiders
Optie: Patat à 1,60 p.p.
Frikadel of kroket à 1,25 p.p.
Pannenkoek à 3,00 p.p.
Extra drankje à 1,00 p.p.
Waterijsje à 1,00 p.p.

23. Dolfinarium Harderwijk

Het Dolfinarium: het meest
spetterende schoolreisje dat er bestaat
De poorten gaan open en de zenuwen
gieren door je lichaam: jullie droom
om een dolfijn te ontmoeten komt
eindelijk uit! En dolfijnen zijn niet de enige dieren die je in
het Dolfinarium vindt. Ook walrussen, zeeleeuwen, haaien
en roggen zijn van de partij. En wat dacht je van de
zeehonden en bruinvissen? Wauw!
Een dag vol plezier
Acht prachtige voorstellingen, met als klap op de vuurpijl
dit seizoen de nieuwe dolfijnenvoorstelling ‘Oceanica’. Een
dag Dolfinarium is een dag vól speelplezier. Ontdek de vier
stoere speeltuinen en de waterattractie Waterpret. Hebben
jullie de waterglijbanen al uitgeprobeerd? Samen met je
klasgenoten van de glijbaan, dat wordt dikke pret!
Leer de natuur te beschermen
Samen met jouw klas op een leerzaam avontuur? Ontdek
ons educatief lesprogramma, waarin jullie exclusief op
bezoek gaan bij walrussen en dolfijnen. Wie weet verdienen
jullie zelfs wel het diploma ‘Beschermer van de oceaan’!
Prijs vanaf: € 23,75 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, lespakket, speurtocht,
dierenpaspoort en gebruik waterattractie.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

22. Op avontuur bij Erve Brooks

Bent u op zoek naar een leuk en avontuurlijk schoolreisje?
Lekker buiten en in de natuur! Bij Erve Brooks (Gelselaar)
kan de hele klas zich eindeloos uitleven op het
avonturenpad, blote voetenland, bij de Museumboerderij
en in de binnen en buiten speeltuinen. Het avonturenpad
van ongeveer 2 km loopt door weilanden en singels en is
geschikt voor jong en oud. Met onderweg hindernissen,
spelletjes en een wilgendorp. Deze speel- en klimroute
duurt ongeveer anderhalf uur. (Kinderen mogen alleen onder
begeleiding van een
volwassene het pad
lopen.) Het Blote
voetenland is een stuk
land van ca. 1 hectare
waar onze gasten
heerlijk op blote voeten
kunnen lopen over
diverse soorten ondergronden. Dit geeft een uniek
buitengevoel en is een aangename ervaring voor de voeten.
Onderweg is er een riviertje wat uitkomt in een meertje met
een eilandje waar u even kunt uitrusten en genieten van de
natuur terwijl de kinderen lekker kunnen spelen in het
water en zand. Daarnaast is er nog een uitkijk toren,
waterbrug en nog veel meer. Op het eind kunnen de voeten
worden gewassen in grote ouderwetse teilen. Bij Erve
Brooks is naast de museumboerderij en de leuke routes ook
volop speelgelegenheid! Zowel binnen als buiten kunnen
de kinderen zich uitleven op trampolines, de reuzen
schommel, de boomhut met glijbaan en nog veel meer!
Prijs vanaf: € 23,45 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, Avonturenpad, Blotevoetenland, keuze uit
pannenkoek, poffertjes of patat met kipnuggets, waterijsje
en onbeperkt ranja.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

24. 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 een
zweefmolen, trampolines, waterplein, trein, authentieke
carrousel, botsauto’s, spookhuis etc. Kwamen daar in 2019
twee nieuwe attracties bij (Dumbo en Dierenmolen) in 2021
komen er nog eens twee nieuwe attracties bij, deze zijn
gericht op onze kleine gasten. 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: € 21,25 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.

25. Avonturenpark Hellendoorn

De ideale schoolreisbestemming
voor jong & oud!
Avonturenpark Hellendoorn is één
van de meest populaire
schoolreisbestemmingen van
Nederland. Dit komt mede door
het ruime aanbod attracties en de overzichtelijke locatie in
combinatie met de gemoedelijke sfeer en lage
schoolreisprijzen. Tel daar de rookvrije omgeving, korte
wachttijden en de bosrijke omgeving bij op en u snapt
waarom het Avonturenpark vaak de ideale
schoolreisbestemming wordt genoemd. U beleeft met uw
klas een veilig en onbezorgd dagje uit. Verscholen in de
bossen van de Sallandse Heuvelrug wachten o.a. twee
spetterende wildwaterbanen, drie spectaculaire achtbanen,
een piratengebied, overdekte attracties, Dreumesland voor
kleine avonturiers (tot 120 cm) en nog veel meer op u. Van
kleine, rustige attracties tot grote, spectaculaire attracties.
Er is voor ieder wat wils. In 2021 presenteren wij de
vernieuwde Tornado! Onder een nieuwe naam, wordt deze
achtbaan in frisse kleuren gestoken en met de nieuwe trein
met heupbeugels wordt dit een
waanzinnig nieuwe ervaring! Ook
ondergaat attractie de Oldtimers een
complete metamorfose. De schoolreis
kan worden uitgebreid met een
bezoek aan het Aquaventura
Slidepark. Het Slidepark is een
outdoor waterpark van 5000m2 met
11 spectaculaire waterglijbanen, de één nog spannender
dan de ander! De glijbanen zijn voorzien van
uitglijdbakken, er is geen zwembad. Naast de 11
spectaculaire glijbanen heeft het Slidepark speciaal voor de
kleine waterratten een waterspeelplek. Met een klein
budget toch een superspannende en complete schoolreis
organiseren voor de leerlingen in 2021? Het kan in
Avonturenpark Hellendoorn! Scholen ontvangen meer dan
50% korting. Profiteer van deze vroegboekkorting en boek
uw schoolreis vóór 1 mei 2021. Kom maar langs.. als u
durft!
Prijs vanaf: € 26,25 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

27. Apenheul Apeldoorn

Speels, avontuurlijk én leerzaam!
Voor een uniek schoolreisje
ga je naar Apenheul. In het
groene dierenpark ontdek
je bijna 300 apen. Meer dan
de helft van de apen loopt
gewoon los tussen de
bezoekers! In de
speeltuinen kunnen kinderen zich heerlijk uitleven als een
aap. En met een speciale kinderrondleiding (€ 25,- per
groep van max. 15 leerlingen) wordt een schoolreisje leuk
én leerzaam. Ze gaan met de mooiste verhalen naar huis!
Wij maken graag een complete offerte met alle
cateringmogelijkheden van Apenheul voor u!
Prijs vanaf: € 23,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

26. DierenPark Amersfoort

Klauter tussen de dieren Klauter onder, boven en langs de
dieren met de Klim Alles-route. In DierenPark Amersfoort
leer je, terwijl je speelt. Het avontuurlijkste schoolreisje
beleef je midden in het land, midden in het bos!
Op avontuur in het bos Wist jij dat bij olifanten vrouwen
de baas zijn? Of dat een tijgerbrul op wel tien kilometer
afstand te horen is? Ontdek met je klas vol avonturiers hoe
leuk én interessant de dierenwereld is, terwijl je lekker aan
het spelen bent. Klauter door het verblijf van de hyena’s,
reis naar de savanne met giraffen en zebra’s, kom via een
mysterieuze leeuwenkerker bij de koning van de dieren, ga
op kraamvisite bij de olifantenfamilie en ontmoet
pasgeboren olifantje Yindi. Verderop zie je de pinguïns
onder water zwemmen, ontdek je de dieren in de donkere
jungle De Nacht, duik je op tussen de prairiehondjes en
betreed je het Dinopark waar je ruim zeventig reusachtige
dino’s tegenkomt. Pas op voor de T-rex!
Extra’s voor jouw schoolreisje Wil je het schoolreisje extra
speciaal maken? Kies dan voor een speurtocht, een ritje in
de Berenboemel, een smulpakket of nog meer leuke extra’s.
Beleef met de hele schoolklas een dag om nooit meer te
vergeten in DierenPark Amersfoort.
Prijs vanaf: € 24,30 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

28. 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 jouw klas.
Pak je lasso, trek je cowboyboots aan en ga op avontuur in
Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Hier beleef je echte
Wild West-avonturen met de hele klas in meer dan dertig
spannende attracties. Zweef rond de maan in de Apollo of
tem de wilde stieren in El Torito. Of vlieg in drie
lanceringen van 0 naar 95 km per uur in de Gold Rush. Zo
beleef je gegarandeerd een onvergetelijke avontuurlijke dag
met elkaar! Om het avontuur nog completer te maken,
hebben wij speciaal voor scholen verschillende
arrangementen vanaf 10 personen. Zo kun je naast toegang
tot het attractiepark kiezen voor een echt Cowboy
arrangement inclusief eten en drinken. Naast de vaste
arrangementen bestaat ook de mogelijkheid om extra’s toe
te voegen aan jullie schoolreisje zoals een verfrissend
waterijsje, toegang tot het waterpark Aqua Mexicana of
toegang tot het Black Hill Ranger Path om het avontuur
hoger op te zoeken en lekker te klimmen. Dus wacht niet
langer en boek nu het meest avontuurlijke schoolreis voor
de hele klas!
Prijs vanaf: € 23,35 p.p. (vroegboekkorting voor 25 maart)
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

29. 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: € 26,55 p.p. (Lauwersoog)
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Busreis en programma.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

31. 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 7 en 8
mogen metaal bewerken en puntlassen op de
metaalafdeling. Een schoolreis vol met ontdekken, kunst,
spelen en elkaar!
Prijs vanaf: € 26,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree, div. attracties, onbeperkt stokbrood,
limonade.

30. Avonturenparadijs Land van Fluwel, St.

Maartenszee
Land van Fluwel is hét paradijs voor jong en oud,
levensgenieters en avonturiers! Je weet niet wat je
meemaakt! Kinderen van alle leeftijden ontdekken, spelen
en verleggen hun grenzen. Kom maar op als je durft! Daar,
opeens midden in het platte landschap, staat ie … onze
unieke 11 meter hoge uitkijktoren! Neem de trap omhoog
en zie bij elke trede net iets meer van het bijzondere en
prachtige landschap. Glij via de glijbanen weer naar
beneden. Met de trap mag natuurlijk ook. Trek je stoute
schoenen uit en voel de
vrijheid van lopen op
blote voeten! Op het
uitdagende
blotevoetenpad van 1
kilometer struin je over
het gehele park en voel je
de natuur tot in je tenen.
Priek, prut en laat je verleiden tot dit avontuur. Je loopt
over verschillende harde en zachte ondergronden zoals
gras, zand, steentjes, hout, etc. Spelen en zelf ontdekken:
dat is leuk! Kinderen verleggen hun grenzen in het
Avonturen SpeelParadijs, maken zelf nieuwe avonturen en
vrienden. Klim en klauter ook op het nieuwste avontuur:
een 2 meter hoog Klimparcours. Slinger als een aap van
plateau naar plateau. Hang in netten, balanceer tussen
touwen of bedwing een van de andere obstakels. Tijdens
het gehele Klimparcours ben je gezekerd aan een
veiligheidskabel. Om te mogen klimmen in het klimpark
moet je minimaal 1,10 mtr. lang zijn en dichte schoenen
dragen. Ga los in het verstoppertjesbos. In het oude
sprokkelbos vind je verschillende spannende
verstopplekken. Daag de hele klas uit voor een heerlijk
fanatiek spel verstoppertje spelen en buut ze af bij de buutboom. En dat valt niet mee in dit groene oerwoud. Vergeet
ook de skelterbaan, avontuurlijke speeltuin, Dutch Tulip
Experience en het veilige strand niet! Een bestemming vol
mogelijkheden, en echt niet eens zo heel ver van huis! Kijk
op de website www.landvanfluwel.nl voor een complete
indruk van dit fantastische en avontuurlijke park!
Prijs vanaf: € 20,35 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

32. Vogelpark Avifauna

Zie ze vliegen tijdens de educatieve vogeldemonstratie
en kijk bij het voeren van de pinguïns, pelikanen en de
apen. De pluizige rinstaartmaki’s en rode vari’s komen wel
heel dichtbij! Zelf voeren? Dat kan ook, met een cupje
nectar eten lori’s uit je hand. Op
het 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 en
terugkomkaartje.
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

33. Nationaal Park Alde Feanen

Vandaag gaan we op survivaltocht! Groepen 3 en 4
ontdekken hoe het is om een echte survivalaar te zijn, door
middel van een avonturen pad. Ook maken ze kennis met
de bewoners van het bos.
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 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 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. (vroegboekkorting voor 01 maart)
Tijdsduur: 08.30 – 16.30 uur
Inclusief: Bus en programma
Voor het eten en drinken zijn er diverse mogelijkheden.

35. 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 rondje
lopen over de vestingwallen, uitwaaien aan de waterkant.
Alle kinderen doen mee aan het programma ‘Reis door de
Riddertijd met kijk- en doe-opdrachten, spelletjes en een
korte interactieve theatervoorstelling. 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: € 20,90 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en programma Muiderslot
Optie: Diverse combinaties mogelijk, u kunt een voorstel
aanvragen.

34. Madurodam. Moet je meemaken.

Madurodam is één en al
beleving! Van het park vol
mooie gewouwen tot
spectaculaire attracties en leuke
doe-dingen. Je komt ogen, maar
vooral handen tekort tijdens je
ontdekkingsreis door Nederland. Een dag voor jong en
oud, vol zien, doen, spelen en leren. Draai aan de radars
van de allergrootste stoommachine ter wereld en maak van
water land. In de attractie de Waterwolf ga je terug in de
tijd en zet je samen het reusachtige gemaal in werking.
Help mee om de 800 miljard liter water van het immense
Haarlemmermeer weg te pompen en versla die woeste
Waterwolf. Maak je eigen unieke 3D poppetje van jezelf!
Stap in de speciale 3D-engine in attractie Zo Groot is Oranje
en poseren maar. Klaar met fotograferen? Laat je als
‘warming up’ inspireren door de Oranje helden en
heldinnen van toen en nu. Trap zelf een balletje op de
pannavelden en oefen je eigen voetbalskills. Vaar met het
schip De Vergulde Bever van Amsterdam naar Nieuw
Amsterdam, en ontdek waar de dollar, cookies en het
wereldberoemde Brooklyn naar zijn vernoemd. Onderweg
moet je de wereldstad wel verdedigen tegen de Engelsen:
vuur op tijd de kanonnen af! Een nieuw attractie is The
Flying Dutchman. Je stapt aan boord van één van de laatste
Dakota-vliegtuigen in Nederland. Doe je stoelriem vast, en maak
je klaar voor een vlucht die verder gaat dan vliegen. Zodra de
motoren beginnen te draaien vlieg je van de ene verbazing in de
andere. Maak een unieke vlucht vlak over de Amsterdamse
grachten, duik in de meesterwerken van Escher, scheer rakelings
langs de reusachtige containerschepen in de Rotterdamse haven
en dompel ten onder in de muzikale wereld van de
Nederlandse DJ’s. In het park geniet je ook van honderden
Nederlandse gebouwen. Welke herken jij? Stroop wel je mouwen
op want er is werk aan de winkel. In de haven liggen de
containers klaar om te laden. Bestuur de kraan en stapel de
gekleurde blokken netjes op elkaar. Stap achter de draaitafels van
DJ Armin van Buuren en mix zelf de beats! Help, er spuit water
uit de dijk! Steek net als Hansje Brinker je vinger in de dijk
en zorg dat Nederland niet overstroomt. Ook kun je hier
heerlijk buiten spelen en ravotten!Meer informatie over
Madurodam vind je op www.Madurodam.nl
Prijs vanaf: € 22,95 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus en entree

Optie: Patat met, Capri-Sun en perenijsje à 3,25 p.p.

Al wel een datum, maar nog geen
bestemming? Geen probleem, u kunt
de bus alvast reserveren, en de
bestemming later doorgeven!

36. Ouwehands Dierenpark Rhenen

Uniek in Nederland…
Bewonder de reuzenpanda’s
Wu Wen, Xing Ya en hun
jong Fan Xing in
Ouwehands Dierenpark!
Betreed het traditioneel Chinese gebouwde Pandasia en
ervaar de Chinese sfeer.
Ooit neus aan neus gestaan met een zwemmende of
spelende ijsbeer? Dat kan in Ouwehands Dierenpark door
de grote, glazen wand van 12 meter breed en 4 meter hoog.
Beleef een spannend avontuur tussen de gorilla’s. Slinger
door de reusachtige kloof en daal af in de oude mijnschacht
diep onder de grond.
Vervolg de expeditie, bewonder de
sterrenhemel en ga op avontuur in
Het Berenbos. Hier genieten bruine beren,
die vroeger mishandeld zijn, van een
onbezorgd leven. Ze leven er samen met
wolven op een twee hectare groot
bosperceel met onder andere een waterval, rotsen en een
vijver. Een uniek project en een bijzondere ervaring
rondom de bruine beren.
Hang de beest uit in RavotAapia, de grote overdekte
speeljungle óf spring zo hoog als een ringstaartmaki op het
springkussen op de Maki Lounge!
Prijs vanaf: € 25,40 p.p. (alle tarieven tot 01.04.2020)
Tijdsduur: 10.00 uur – 17.00 uur
Inclusief: Bus, entree en speurtocht online te downloaden
Optie: Broodje kaas, banaan en drinken à 3,95 p.p.
Patat met en drinken à 2,95 p.p.
IJsje à 1,20 p.p.

38. Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Reis door de tijd en beleef vroeger. In het Het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is een plek waar
verhalen en beleving centraal staan. Door het hele
museum ontdek je hoe 90 jaar geleden de komst van de
Afsluitdijk het leven rond de Zuiderzee veranderde en
leer je meer over de Nederlandse strijd tegen het water.
Begin de dag met een vaartocht over het IJsselmeer en ga
mee op een ontdekkingstocht naar de kracht van
Nederland waterland en het leven van vroeger. Steek je
handen uit de mouwen en voeten in de modder. Door te
bouwen, hijsen, trekken en draaien ga je als echte
dijkwerker de strijd aan met het water. Ga in gesprek met
de inwoners van Urk, ruik de visrokerij of bezoek de
tentoonstelling ‘Zee vol verhalen’. Zo kom je alles te weten
over de geschiedenis en cultuur
van de mensen die leefden rond de
Zuiderzee. Van kleuters tot groep
8, het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen is een belevenis voor
iedereen.
Foto: Madelon Dielen

Prijs vanaf: € 18,30 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree binnen- en buitenmuseum
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!

37. 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 peuteren 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
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

39. Walibi Holland Biddinghuizen

Op zoek naar een schoolreisje vol sensatie en adrenaline?
Een dagje HARDGAAN in Walibi
Holland zet de wereld van elke
leerling letterlijk op z’n kop. Stap
samen in de gloednieuwe ride
UNTAMED die 5x ondersteboven
gaat! Deze achtbaan van puur hout
én staal is ongetemd en niet te stoppen! Maak een
spectaculaire rit in Lost Gravity, beleef een spannende rit in
snelheidsduivel Xpress: Platform 13 en maak de
sensationele dag compleet met een wilde rit in Goliath, de
snelste en hoogste achtbaan van de Benelux. Er is genoeg te
beleven! Oók voor de niet achtbaanliefhebbers. Zij gaan op
een spetterend avontuur in Crazy River of waaien lekker
uit in Superswing. Wil jouw klas een dagje HARDGAAN?
Boek dan nu jullie schoolreisje!
Prijs vanaf: € 29,10 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Bus en entree
Bij een offerte sturen wij de extra opties mee

40. 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.

42. Batavialand

Ga aan boord van het
spectaculaire VOC-schip de
Batavia, duik in de geschiedenis
van Flevoland en bouw zelf een
dijk in het Watertheater.
Erfgoedpark Batavialand heeft
voldoende buiten- én binnenactiviteiten voor elk weertype
en is bijna het hele jaar geopend. Loop langs de Flevowand
en leer over de geschiedenis van het leven met de
Zuiderzee van de IJstijd tot nu. Kruip in de huid van een
ingenieur in het Watertheater en bouw dijken. Stroop je
mouwen op en vaar met een Koggeschip. Kijk mee op de
werf en leer hoe 400 jaar geleden een groot houten schip
werd gemaakt. Maak kennis met oude ambachten en ga zelf
aan de slag met touwslaan, spijkerslaan, steltlopen,
hoepelen of ringwerpen. Bezoek het schip de Batavia en
laat je meenemen naar de 17de eeuw. Beleef het
zeemansleven aan boord van VOC-retourschip de Batavia.
Met rondleidingen, workshops en speurtochten wordt een
schoolreis leuk, spannend en leerzaam. Combineer en maak
je eigen dagprogramma. Met de gratis speurtochten kunnen
de leerlingen zelf op ontdekking gaan. In de speurtochten
zitten elementen uit leergebieden en leerlijnen van het
onderwijs verwerkt. De inhoud en duur van de rondleiding
wordt afgestemd op uw groep of klas en geschikt gemaakt
voor de interesse van elke leeftijd. Kom meer te weten over
de pioniers van Flevoland in één van onze educatieve
programma’s.
Prijs vanaf: € 18,50 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Busreis, entree werf en museum en speurtocht.
Opties: Educatief programma à 3,50 p.p.
Workshop knopen à 5,00 p.p.

41. Openluchtmuseum Arnhem
(in prijs verlaagd!)

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 hoogteen 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 appelrozijnenbroodjes 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/onderwijs
voor een compleet overzicht van alle projecten.

Prijs vanaf: € 17,90 p.p.
Tijdsduur: 09.00 – 17.00 uur
Inclusief: Busreis, entree en speurtocht.
Er zijn diverse mogelijkheden voor uitbreiding, deze
werken wij graag voor u uit.

TIPS:










Zorg dat alle kinderen én begeleiders vastzitten
in de gordels
Zorg ervoor dat begeleiders verspreid zitten in
de touringcar vanwege de veiligheid
Beperk het lopen zo veel mogelijk, tot het liefst
helemaal niet!
Eten en drinken? Dat mag in de bus… Afval?
Graag in de zakjes
Herkenbaar op schoolreis? Trek allemaal de
Avond4Daagse hesjes aan… Uw kinderen
vallen meteen op!
Budget? Spaar elke week met de kinderen €
1,00 per leerling. Zo leert het kind dat je moet
sparen voor iets leuks, en is het niet zo’n klap
in 1x voor sommige gezinnen
Is uw school te klein om het betaalbaar te
houden met de bus? Zoek een kleine school in
uw omgeving en ga samen! Voor de kinderen is
het schoolreisje toch het leukst met de bus?!

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: € 20,35 p.p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus, entree Nemo
Opties: Diverse mogelijkheden / combinaties.

44. Archeon, Alphen aan de Rijn

Ga mee op avontuur. Een spannend en leerzaam dagje uit!
Beleef de geschiedenis in Archeon. Zwerf door de
prehistorie, kom héél dichtbij de Romeinen, ontdek het
Romeins Museum en duik in de middeleeuwen. Ontdek in
het Romeins museum de echte vondsten uit Zuid-Holland.
Dagelijks wordt de dag afgesloten met een spectaculair
gladiatorengevecht in de Arena.
Ga mee op reis, heel ver terug in de tijd naar het kamp van
de jagers-verzamelaars. Hier maken leerlingen kennis met
de jagers en ontdekken ze hoe zij leefden. Ze kunnen in een
echte boomstamkano varen en genieten op het
blotevoetenpad. In de mooie mesohut zien ze hoe het heel
vroeger was. Even varen in de
boomstamkano, vuur maken en
genieten van de verhalen.
Daarna gaan de leerlingen door
naar de eerste boeren, de
bronstijd, ijzertijd en dan zijn
daar: de Romeinen. In het
Romeinse stadje staat een badhuis, tempel en Romeinse
herberg. In de Arena strijden de gladiatoren voor hun
vrijheid en de leerlingen doen mee aan de vele activiteiten
zoals: exerceren, Romeinse massage, zwaard lopen, een
fibulae maken of de kruidenspeurtocht doen.
Prijs vanaf: € 27,70 p .p.
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Inclusief: Bus, entree, programma, drinken, ijsje, paspoort
en terugkomkaartje
Voor aanvullende opties maken wij graag een offerte

BEL VOOR INFORMATIE
EN BOEKINGEN:
Blok tours
0521-321333 Steenwijk
Dolderweg 16b
8331 LL Steenwijk
www.bloktours.nl
info@bloktours.nl

Bij voorbaat een goede reis gewenst!
Tukseweg 12a
Steenwijk

We zien u graag terug in één van
onze touringcars.
Tel. 0521-321333
Fax. 0521-321261
e-mail: info@bloktours.nl

BEL VOOR INFORMATIE EN BOEKINGEN:
Blok tours, 0521-321333 Steenwijk
Bezoekadres: Dolderweg 16b, 8331 LL Steenwijk.
www.bloktours.nl ; info@bloktours.nl

