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Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 
Aan het begin van een nieuw schooljaar star-
ten veel scholen met de voorbereiding voor 
de schoolreizen en werkweken voor 2019-
2020. Wellicht staat u zelf ook weer op het 
punt om zich te verdiepen in de komende 
schoolreizen. Of het nu gaat om een dag-
tocht of een meerdaagse reis, in binnen- of 
buitenland, wij doen er alles aan om de door 
u gewenste reis snel én op een zo voordelig 
mogelijke wijze voor u samen te stellen.

Scooltrips.nl staat voor kwaliteit en scherpe 
prijzen, één contactpersoon, snelle service 
en 24-uurs bereikbaarheid tijdens de reis. 
Kortom, wij hebben alle ingrediënten in huis 
om van uw reis een succes te maken! Voor 
u ligt onze nieuwe brochure met daarin een 
overzicht van onze bestemmingen. Indien u 
graag een off erte op maat van ons ontvangt, 
kunt u een vrijblijvende aanvraag doen.

Tot snel bij Scooltrips.nl!

Contactgegevens 
Scooltrips.nl   
Postadres: Postbus 54   
 6666 ZH Heteren
Bezoekadres: Komkleiland 27  
 6666 ME Heteren
Telefoon: +31 (0)488-474478 
E-mail: info@scooltrips.nl
Website: www.scooltrips.nl
Kantoortijden: ma-vrij, 08:30-17:00 uur

SGRZ Zekerheid
Op al onze reizen zijn de voor-
waarden van de garantieregeling 
van SGRZ (Stichting Garantiefonds 
Reisgelden Zakelijk) van toepassing. 
Scooltrips.nl (KvK nr. 11050702) is 
aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren 
via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de 
SGRZ-garantieregeling vallen de op deze 
internetsite gepubliceerde reizen onder 
de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie 
houdt in dat de opdrachtgever ervan ver-
zekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld 
wordt terugbetaald als de wederpartij door 
fi nancieel onvermogen de  overeengekomen 
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de 
overeenkomst mede het vervoer omvat en 
de plaats van bestemming reeds is bereikt, 
wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Referenties
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Programma
Alle reizen en bijbehorende programma’s 
die wij aanbieden zijn slechts voorbeeld-
programma’s. U bent vrij om deze aan te 
passen naar uw wensen; u bent er zeer 
zeker niet aan gebonden! Wij maken voor u 
graag een programma op maat, aangepast 
aan uw budget, zodat de reis ook aan al uw 
wensen voldoet. Indien gewenst, kunt u 
ook enkel touringcar- of vliegreizen, accom-
modatie of excursies bij ons boeken.

Offerte en optie
Voor iedere reis maken wij voor u een off erte 
op maat. Een off erte is een eerste voorstel 
van onze kant, het is mogelijk dat deze 
wordt aangepast. De gegevens die noodza-
kelijk zijn voor het maken van uw off erte:
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Reissom
De reissom die vermeld staat bij iedere reis 
geeft een reëel beeld van de kosten. Alle 
prijzen zijn inclusief vervoer en accommo-
datie, tenzij anders vermeld. De uiteinde-
lijke prijs die u betaalt, zal bepaald worden 
door diverse factoren, waaronder uw 
groepsgrootte, de vertrekdatum (hoog- of 
laagseizoen, per bestemming verschillend) 
en eventuele extra bij te boeken diners en/
of excursies.

Touringcar
Scooltrips.nl werkt samen met diverse tou-
ringcarbedrijven uit Nederland en België. 
Alle touringcars zijn voorzien van bar, toilet, 
geluidsinstallatie, DVD-speler en verstel-
bare stoelen. Alle reizen zijn bepaald op een 
busbezetting van 90 personen op basis van 
Tourist Class touringcars, tenzij anders ver-
meld. U kunt ook kiezen voor een nog meer 
luxe vorm van vervoer en uw touringcar
laten ombouwen naar Royal Class. U heeft 
dan meer ruimte tussen de afstand van de 
voorkant van de zitting van uw stoel tot de 

Volg ons via:
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Programma
Alle reizen en bijbehorende programma’s 
die wij aanbieden zijn slechts voorbeeld-
programma’s. U bent vrij om deze aan te 
passen naar uw wensen; u bent er zeer 
zeker niet aan gebonden! Wij maken voor u 
graag een programma op maat, aangepast 
aan uw budget, zodat de reis ook aan al uw 
wensen voldoet. Indien gewenst, kunt u 
ook enkel touringcar- of vliegreizen, accom-
modatie of excursies bij ons boeken.

Offerte en optie
Voor iedere reis maken wij voor u een offerte 
op maat. Een offerte is een eerste voorstel 
van onze kant, het is mogelijk dat deze 
wordt aangepast. De gegevens die noodza-
kelijk zijn voor het maken van uw offerte:
• bestemming
• aantal dagen
• aantal personen
• accommodatiekeuze
• vervoersmiddel (Tourist Class/Royal Class 

touringcar, trein of vliegtuig);
• eventueel programma (excursies en 

maaltijden)
• transfers

Reissom
De reissom die vermeld staat bij iedere reis 
geeft een reëel beeld van de kosten. Alle 
prijzen zijn inclusief vervoer en accommo-
datie, tenzij anders vermeld. De uiteinde-
lijke prijs die u betaalt, zal bepaald worden 
door diverse factoren, waaronder uw 
groepsgrootte, de vertrekdatum (hoog- of 
laagseizoen, per bestemming verschillend) 
en eventuele extra bij te boeken diners en/
of excursies.

Touringcar
Scooltrips.nl werkt samen met diverse tou-
ringcarbedrijven uit Nederland en België. 
Alle touringcars zijn voorzien van bar, toilet, 
geluidsinstallatie, DVD-speler en verstel-
bare stoelen. Alle reizen zijn bepaald op een 
busbezetting van 90 personen op basis van 
Tourist Class touringcars, tenzij anders ver-
meld. U kunt ook kiezen voor een nog meer 
luxe vorm van vervoer en uw touringcar
laten ombouwen naar Royal Class. U heeft 
dan meer ruimte tussen de afstand van de 
voorkant van de zitting van uw stoel tot de 

voorkant van de zitting van de volgende 
stoel. Tevens heeft u een verstelbare stoel 
met een hoek tot tenminste 45 graden en 
een meervoudig verstelbare voetsteun. 
Scooltrips.nl ziet er strikt op toe dat de 
chauffeurs zich houden aan de wettelijke 
bepalingen omtrent de rij- en rusttijden-
wet. Veiligheid voor onze reizigers heeft de 
hoogste prioriteit. Afhankelijk van de duur 
van de reis wordt bepaald of de reis wordt 
uitgevoerd door één of twee chauffeurs, of 
met een aan- en afvoerchauffeur.

Voor reizen in en door Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Groot-Brittannië, Portugal en Spanje 
geldt dat de reisleidersstoel bezet dient te 
worden door een vooraf op de namenlijst 
aangegeven persoon, welke aangeduid 
wordt als reisleider en als eerste op de 
namenlijst staat vermeld.

Vliegtuig
Scooltrips.nl heeft zeer nauwe contacten 
met diverse luchtvaartmaatschappijen, die 
u vanaf diverse luchthavens in Nederland, 
België en Duitsland naar iedere bestem-
ming ter wereld brengen.
Wij adviseren u om tijdig uw vlucht te  
reserveren. De prijzen worden namelijk 
hoger naarmate de vertrekdatum dichterbij 
komt. Het in een offerte aangeboden vlieg-
tarief, wat op dat moment geldig is, kan 
enkele dagen later reeds gewijzigd zijn.  
Scooltrips.nl kan geen invloed uitoefenen 
op de vluchtschema’s. De maatschappijen 
kunnen deze tot kort voor vertrek wijzigen. 
Indien gewenst, kunnen wij een transfer  
regelen vanaf uw school naar de lucht-
haven. Deze is namelijk niet standaard 
inbegrepen bij de reissom. De luchthaven-
belasting, veiligheidstaxen, brandstof-
toeslag en de transfer ter plaatse van de 
luchthaven naar uw accommodatie zijn wel 
bij de reissom inbegrepen.

Trein
Vooral voor kleinere groepen is de trein  
een uitermate geschikt vervoersmiddel. 
Scooltrips.nl regelt voor u de reis vanaf  
ieder treinstation in Nederland, België en 
Duitsland.

Accommodatie
Door het netwerk dat Scooltrips.nl in de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd, beschik-
ken wij over een breed scala aan over-
nachtingsmogelijkheden. Van tenten en 
backpackershostels tot drie- en viersterren 
hotels. U kunt zelf uw voorkeur aangeven 
en wij zoeken de bijpassende accommo-
datie.

U verblijft standaard in meerpersoons- 
kamers, met eigen of gedeelde faciliteiten, 
op basis van logies en ontbijt. Uiteraard 
kunt u voor de begeleiders kiezen voor 
verblijf in één- of tweepersoonskamers.  
Wij maken graag voor u een offerte op 
maat.

Gastgezinnen
Een erg populaire vorm van overnachten de 
laatste jaren is gastgezinnen. Met een verblijf 
in gastgezinnen biedt Scooltrips.nl u de 
kans om de plaatselijke bevolking en hun 
traditionele leefwijze goed te leren kennen. 
Het educatieve karakter wat u hiermee aan 
de reis geeft, maakt de reis tot een zeer 
bijzondere beleving. De leerlingen komen 
in contact met de bevolking en passen 
de buitenlandse taal voortdurend toe. De 
leerlingen kunnen onder andere in Groot-
Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Spanje in 
gastgezinnen verblijven.

Verzekeringen
Iedere reiziger is 
erbij gebaat om goed 
verzekerd op reis te gaan. Scooltrips.nl biedt 
diverse vlieg-, reisongevallen-, ziektekosten-, 
bagage- en annuleringsverzekeringen aan, 
speciaal toepasbaar op iedere reis. Eventuele 
kosten, voortvloeiend uit ziekte of ongeval 
in het buitenland, worden niet altijd door uw 
ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij 
vergoed. Voor de wintersport-, survival- en 
adventurereizen bent u verplicht om een  
verzekering af te sluiten, ook dit kan 
Scooltrips.nl voor u verzorgen. Achterin 
deze brochure vindt u meer informatie over 
verzekeringen.

 
Docenten reizen
Wilt u een keer met docenten een week-
endje weg? Bij onze collega’s van DGS 
reizen kunt u terecht voor dagtochten en 
tripjes naar zowel populaire als out-of-the 
box bestemmingen. Naast hun nieuwe kijk 
op personeelsreizen en stedentrips houden 
zij van een persoonlijke aanpak, no-non-
sense én een vleugje humor.
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In de genoemde prijs is inbegrepen
• 

• 
• 

Pretparken Special

€ 30,00
per persoon*

€ 33,00
per persoon*

Efteling Disneyland

Bobbejaanland Phantasialand

Walibi Holland Movie Park Germany

€ 28,00
per persoon*

* De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen. De prijzen zijn afhankelijk van uw vertrekplaats en het moment van boeken.

(afbeeldingen: Efteling) (afbeeldingen: ©Disney)

(afbeeldingen: Walibi Holland) (afbeeldingen: Movie Park Germany)

(afbeeldingen: Bobbejaanland) (afbeeldingen: Phantasialand)

K52_120312_19-20.indd   4 20-08-19   12:07



In de genoemde prijs is inbegrepen
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw school naar het 

attractiepark en v.v.
• Verzorgingskosten chauff eur(s) en parkeerkosten
• Entree tot het attractiepark

• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

€ 41,75
per persoon*

Disneyland® Paris

Phantasialand

Movie Park Germany

€ 61,00
per persoon*

 Toegang tot beide 
Disney® Parken

Inclusief gratis 
maaltijdvoucher 

voor een snackpakket!
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(afbeeldingen: ©Disney)

(afbeeldingen: Movie Park Germany)

(afbeeldingen: Phantasialand)

€ 26,00
per persoon*
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Scooltrips.nl biedt u verschillende leuke 
bestemmingen voor het maken van een 
dagtocht. Ga met uw school een dagje naar 
onze hoofdstad Amsterdam, of kies voor 
het buitenland en ga naar Brussel, Parijs of 
Londen. Daarnaast kunt u ook een actief 
dagje beleven op een van de activiteiten-
locaties op de Veluwe, Valkenburg of de 
Belgische Ardennen.

De aangeboden dagtochten zijn slechts 
een greep uit ons assortiment. Uiteraard 
zijn andere bestemmingen of een combi-
natie daarvan ook mogelijk. Tevens is het 
mogelijk een geheel verzorgd programma 
bij te boeken.

Wij staan voor u klaar om een vrijblijvende 
offerte op maat te maken!

De prijzen zijn gebaseerd op een touring-
carbezetting van 90 personen. Indien er 
minder deelnemers zijn, zal de reissom 
worden herberekend. De prijzen zijn 
tevens afhankelijk van uw vertrekplaats. De 
beschreven prijzen zijn inclusief vervoer 
per Tourist Class touringcar en toegang 
tot de beschreven activiteitenlocaties en 
excursies.

Kijk voor nog meer voordelige 
trips snel op www.scooltrips.nl

Net over de grens, maar toch een echte 
Vlaamse stad! Deze historische stad ligt 
aan de Schelde en heeft voor eenieder wat 
te bieden. Van mooie architectuur in de 
historische binnenstad, tot interessante 
musea en van gezellige markten, tot vele 
winkelgebieden.

Reisprogramma
U vertrekt om 08.00 uur naar Antwerpen. 
De chauffeur zet u af in het centrum, waar u 
in de loop van de ochtend zult aankomen. 
Hierna heeft u tijd ter vrije besteding in de 
stad. Om 17.30 uur haalt de chauffeur u 
weer op in het centrum en vertrekt u terug 
naar uw school.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling:
een gids een wandeling door de historische 

De hoofdstad van Nederland en ongetwijfeld 
één van de meest charmante Europese ste-
den. De grachtengordel is al een attractie op 
zich met zijn karakteristieke grachtenpanden. 
Amsterdam is cultureel en biedt daarnaast 
veel entertainment en is dan ook een zeer 
geschikte bestemming voor een leuke dag 
dichtbij huis.

Reisprogramma
U vertrekt om 08.30 uur naar Amsterdam. De 
chauffeur zet u af in het centrum, waar u in de 
loop van de ochtend zult aankomen. U kunt 
op eigen gelegenheid de stad verkennen. Om 
18.00 uur haalt de chauffeur u weer op in het 
centrum en vertrekt u richting school.
 
Excursiemogelijkheden
Anne Frank Huis: hier heeft Anne Frank 

ondergedoken gezeten en schreef ze haar 
dagboek. Het museum organiseert speciale 
programma’s voor schoolgroepen. 
Highlights fietstour: onder leiding van een 
gids maakt u een 3 uur durende tour langs de 
bekende, maar ook minder bekende plekken 
van Amsterdam. 
Rijksmuseum: dit museum bevat één van 
’s werelds meest exclusieve kunstcollecties, 
waaronder de Nachtwacht. 
Koninklijk Paleis op de Dam: in dit konink-
lijke paleis ontvangt het koningshuis zijn 
officiële staatsbezoeken. 
Science Museum NEMO: dit museum is een 
leuke en leerzame excursie voor de leerlin-
gen. Ze leren van alles over de wetenschap en 
technologie.

De hoofdstad van België en het bestuurlijk 
centrum van Europa. Een combinatie van 
cultuur, historie en gezelligheid en één van 
de meest bruisende steden van België. In 
de stad staan vele historische gebouwen 
rond de altijd gezellige Grote Markt. Maar 
ook kunt u in Brussel terecht voor moderne 
gebouwen als het Atomium.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.30 uur naar Brussel. De 
chauffeur zet u af in het centrum, waar u 
in de loop van de ochtend zult aankomen. 
Gedurende de dag heeft u tijd ter vrije 
besteding in de stad. Om 17.30 uur haalt 
de chauffeur u weer op in het centrum en 
vertrekt u richting uw school.

Rotterdam is dé maritieme en architec-
tuur hoofdstad van Nederland en heeft u 
genoeg te bieden. Deze metropool van 
formaat is voorzien van een indrukwek-
kende skyline vol architecturale hoogstan-
den, waaronder de Erasmusbrug. Daarnaast 
biedt Rotterdam u uitstekende winkelmo-
gelijkheden, uiteenlopende restaurants. 
Kortom, een verrassende bestemming met 
veel mogelijkheden!

Reisprogramma
U vertrekt om 08.30 uur naar Rotterdam. 
De chauffeur zet u af in het centrum, waar 
u in de loop van de ochtend zult aanko-
men. U kunt op eigen gelegenheid de stad 
verkennen. Om 18.00 uur haalt de chauf-
feur u weer op in het centrum en vertrekt u 
richting uw school.

Excursiemogelijkheden
Euromast: bekijk Rotterdam vanaf grote 
hoogte en geniet van het prachtige uitzicht 
over de stad. De Euromast is 185 meter 
hoog, en heeft 3 uitkijkplatforms. 
Markthal: sinds 2014 is de Markthal 
geopend en kunt u hier terecht voor verse 
en eerlijke producten. De Markthal is een 
afgesloten overdekte markt met 96 perma-
nente- en losse marktkramen. 
Havenrondvaart: bekijk Rotterdam eens 
vanaf een ander oogpunt; vanaf het water. 
Terwijl u geniet van het dobberen op het 
water ziet u de indrukwekkende skyline.

Londen is een echte wereldstad en prima 
in 1 dag te bezoeken. Tijdens uw dagtocht 
zult u de typische Engelse taferelen als de 
rode dubbeldekkers, rode telefooncellen en 
de wachters in tenue voor het Buckingham 
Palace tegenkomen. In Londen zult u zich 
niet snel vervelen. Er zijn vele historische 
gebouwen en daarnaast biedt Londen vele 
musea die gratis te bezoeken zijn.

Reisprogramma
Omstreeks 01.00 uur vertrekt u richting 
Frankrijk, waar u met de ferry de oversteek 
maakt van Calais naar Dover in Engeland. 
In de loop van de ochtend komt u aan in 
het centrum van Londen. U kunt op eigen 
gelegenheid de stad verkennen. Als de 
chauffeur het verplichte aantal uren rust 
heeft genomen vertrekt u in de loop van de 

 
In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Amsterdam  
en v.v.

•  Parkeerkosten, BTW en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

•   Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Rotterdam en 
v.v.

•  Parkeerkosten, BTW en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Amsterdam

Rotterdam

dagtocht

dagtocht

Al vanaf

€ 12,00 
per persoon

Al vanaf 

€ 15,00 
per persoon

Dagtochten
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Net over de grens, maar toch een echte 
Vlaamse stad! Deze historische stad ligt 
aan de Schelde en heeft voor eenieder wat 
te bieden. Van mooie architectuur in de 
historische binnenstad, tot interessante 
musea en van gezellige markten, tot vele 
winkelgebieden.

Reisprogramma
U vertrekt om 08.00 uur naar Antwerpen. 
De chauffeur zet u af in het centrum, waar u 
in de loop van de ochtend zult aankomen. 
Hierna heeft u tijd ter vrije besteding in de 
stad. Om 17.30 uur haalt de chauffeur u 
weer op in het centrum en vertrekt u terug 
naar uw school.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: maak onder leiding van 
een gids een wandeling door de historische 

binnenstad, langs o.a. de Grote Markt en 
het Steen. 
Rubenshuis: dit is de plek waar de 
bekende schilder Rubens de laatste jaren 
van zijn leven woonde en werkte. Nu is het 
een museum dat bestaat uit een atelier en 
woongedeelte.
Aquatopia: ontdek alle ins en outs van 
de onderwaterwereld met een educatief 
programma.
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: deze 123 
meter hoge kathedraal komt uit de 14e 
eeuw en is het middelpunt van de oude 
binnenstad.
Modemuseum: dit modemuseum, ook wel 
MoMu genoemd, presenteert kleding-mo-
de van de laatste 5 eeuwen, maar ook van 
hedendaagse Belgische ontwerpers.

De hoofdstad van België en het bestuurlijk 
centrum van Europa. Een combinatie van 
cultuur, historie en gezelligheid en één van 
de meest bruisende steden van België. In 
de stad staan vele historische gebouwen 
rond de altijd gezellige Grote Markt. Maar 
ook kunt u in Brussel terecht voor moderne 
gebouwen als het Atomium.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.30 uur naar Brussel. De 
chauffeur zet u af in het centrum, waar u 
in de loop van de ochtend zult aankomen. 
Gedurende de dag heeft u tijd ter vrije 
besteding in de stad. Om 17.30 uur haalt 
de chauffeur u weer op in het centrum en 
vertrekt u richting uw school.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: onder leiding van een 
gids maakt u kennis met hartje Brussel. U 
loopt o.a. langs de Grote Markt, Manneken 
Pis en het Koninklijke Paleis. 
Atomium: het symbool van de stad en 
belangrijke attractie. In de bollen bevinden 
zich tentoonstellingen en tevens heeft u 
vanuit één een panoramisch uitzicht over 
Brussel.
Manneken Pis: Brussel staat bekend om 
zijn Manneken Pis. Dit standbeeld van een 
plassend jongetje staat in het centrum van 
Brussel en heeft geregeld een andere outfit.
Stripmuseum: in dit museum kunt u uw 
hart ophalen als u van strips houdt. Het laat 
de evolutie van het stripverhaal zien.

Londen is een echte wereldstad en prima 
in 1 dag te bezoeken. Tijdens uw dagtocht 
zult u de typische Engelse taferelen als de 
rode dubbeldekkers, rode telefooncellen en 
de wachters in tenue voor het Buckingham 
Palace tegenkomen. In Londen zult u zich 
niet snel vervelen. Er zijn vele historische 
gebouwen en daarnaast biedt Londen vele 
musea die gratis te bezoeken zijn.

Reisprogramma
Omstreeks 01.00 uur vertrekt u richting 
Frankrijk, waar u met de ferry de oversteek 
maakt van Calais naar Dover in Engeland. 
In de loop van de ochtend komt u aan in 
het centrum van Londen. U kunt op eigen 
gelegenheid de stad verkennen. Als de 
chauffeur het verplichte aantal uren rust 
heeft genomen vertrekt u in de loop van de 

avond weer richting Dover. Omstreeks 
07.00 uur bent u weer terug bij uw school.

Excursiemogelijkheden
London Eye: dit 135 meter hoge reuzenrad 
biedt een prachtig uitzicht over de stad.
Tower Bridge: deze brug is één van de 
bekendste in de wereld en loopt over de 
Thames. Tevens is er in de brug een ten-
toonstelling die u kunt bezoeken. 
Tower of London: bij veel mensen bekend 
als een gevangenis, maar dit bouwwerk 
heeft meer rollen gediend. Aanvankelijk 
was het een vesting met slotgracht en de 
Tower of London herbergde het arsenaal, 
de kroonjuwelen en de Royal Mint.

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Antwerpen en 
v.v.

•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 
belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

•   Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Brussel en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

•   Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Londen en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  Retourovertocht Calais - Dover
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Brussel

Londen

dagtocht

dagtocht

Al vanaf

€ 18,00
per persoon

Al vanaf

€ 39,00
per persoon

Antwerpen dagtocht
Al vanaf

€ 15,50
per persoon
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Het outdoorcentrum is gelegen in de 
Veluwe. De bosrijke omgeving leent zich 
uitstekend voor een actief dagje uit.

Reisprogramma
Omstreeks 08.00 uur wordt u bij de school 
opgehaald en naar de Veluwe gebracht. Uw 
groep wordt in teams opgedeeld waarna 
het sportieve programma kan beginnen. 
Om 16.30 uur is het einde van het sportieve 
programma en keren jullie weer terug naar 
school. 

Activiteiten
GPS Hike & vlotvaren:
te voet op pad op zoek naar verschillende 
waypoints. Tijdens deze tocht krijgen de 
teams nog een opdracht, zij dienen een vlot 
te bouwen en de overkant van de rivier zien 
te bereiken.  

Deze stad is ideaal om in 1 dag te be-
zoeken. Parijs is niet alleen cultuur, maar 
beschikt ook over sfeervolle straatjes en 
prachtige en gezellige pleinen. Daarnaast 
is het de mode-hoofdstad van de wereld 
en kunt u er prima shoppen.

Reisprogramma
U vertrekt om 04.00 uur richting het  
centrum van Parijs. Aan het einde van  
de ochtend wordt u afgezet in het centrum 
en heeft u alle tijd om de stad te verken-
nen. De chauffeur neemt zijn verplichte 
aantal uren rust. Daarna vertrekt u weer 
naar uw school, waar u omstreeks 04.00 
uur aan zult komen.
 
Excursiemogelijkheden
De Eiffeltoren: deze toren is het symbool 
van Parijs en trekpleister nummer 1.  

Van bovenaf heeft u een prachtig uitzicht 
over de stad.
Het Louvre: bezoek dit prachtige museum 
met zo’n 200 zalen en niet te vergeten het 
bekendste werk de Mona Lisa. 
Boottocht over de Seine: bekijk Parijs eens 
vanaf het water. Tijdens deze boottocht 
vaart u langs vele bezienswaardigheden.
Notre-Dame: deze mooie kathedraal is op 
een klein eilandje gelegen. Wist u dat u de 
kathedraal ook kunt beklimmen? 
Montmartre: idyllische buurt met kunst, 
cultuur en romantiek.

Deze stad heeft een rijke historie en 
beschikt over het Musée des Beaux Arts, 
dat na het Louvre in Parijs het tweede 
kunstmuseum van Frankrijk is. Het oude 
centrum van Lille (ofwel Rijsel) is mooi en 
gezellig. Het centrum kent vele pleinen en 
smalle straatjes met veel winkels, cafés en 
restaurants. Al met al biedt deze verras-
sende stad voldoende mogelijkheden voor 
een geslaagde dagtocht.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.30 uur naar Lille. De chauf-
feur zet u af in het centrum, waar u in de 
loop van de ochtend zult aankomen. Hierna 
heeft u tijd ter vrije besteding in de stad. 
Om 17.00 uur haalt de chauffeur u weer op 
in het centrum en vertrekt u terug naar uw 
school.

Excursiemogelijkheden
Palais des Beaux-Artes: dit museum heeft 
een indrukwekkende kunstcollectie uit de 
17e en 18e eeuw. U treft er onder andere 
collecties van Europese schilders en een 
afdeling Middeleeuwen en Renaissance.
Boottocht Lille: leer de stad kennen vanaf 
het water en geniet van verhalen over het 
Citadelle park, het gebied Bois-Blancs,  
Lambertsart en het Maison Folie.
De Citadel van Rijsel: deze citadel behoort 
tot de mooiste van Europa. Nog steeds 
wordt deze gebruikt door het Franse leger 
en is daarom niet te bezoeken, maar u kunt 
wel door het omliggende park met zijn 
verdedigingswerken wandelen.

In het uiterste zuiden van ons land ligt het 
bourgondische Maastricht en het naastge
legen mergelstadje Valkenburg.

Reisprogramma
U vertrekt om 08.30 uur vanaf uw school 
naar Valkenburg. Hier heeft u een actief 
programma en aansluitend kunt u, indien 
gewenst, naar Maastricht gebracht worden. 
U keert omstreeks 17.30 uur weer terug 
naar uw school.

Activiteiten
Grotbiken:
grotten aangepaste mountainbike maakt 
u een tocht onder leiding van een gids van 
ongeveer 8 tot 10 kilometer door het  
grottenstelsel.  

Aachen ligt dichtbij het drielandenpunt 
waar de grenzen van Duitsland, Nederland 
en België samenkomen. Deze keizerstad 
heeft een rijke geschiedenis die niet om de 
aanwezigheid van de grootmacht Karel de 
Grote heen kan. In de nauwe Middeleeuwse 
steegjes, die ontspringen aan de impostan-
te Aachener Dom en het prachtige stadhuis, 
voelt het soms alsof de tijd er jarenlang 
heeft stilgestaan.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.00 uur naar Aachen. De 
chauffeur zet u af in het centrum, waar u in 
de loop van de ochtend zult aankomen. Om 
17.30 uur haalt de chauffeur u weer op in 
het centrum en vertrekt u naar uw school.

 

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: onder leiding van een 
gids ontdekt u het historische centrum 
van Aachen te voet. U loopt o.a. langs de 
Dom van Aachen, de vele fonteinen en het 
stadhuis.
Dom van Aachen: een bezoek aan de Dom 
mag zeker niet worden overgeslagen als 
u in Aachen bent! Tijdens dit bezoek is het 
aan te raden om ook af te dalen naar de 
Schatkamer van de Dom, een prachtige 
kerkelijke schatkamer met verschillende 
geweldige kunstschatten en voorwerpen 
uit verschillende tijdperken.

Tijdens een actieve dag in de Belgische 
Ardennen gaan de leerlingen kajakken 
en mountainbiken. U maakt kennis met 
de prachtige natuur en de middeleeuwse 
kastelen.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.30 uur vanaf uw school naar 
de Belgische Ardennen. In de loop van de 
ochtend komt u aan bij de activiteitenlocatie 
in de Ardennen. In alle vroegte vertrekt u 
omstreeks 07.30 uur vanaf uw school naar 
de Belgische Ardennen. Omstreeks 11.00 uur 
komt u aan bij de activiteitenlocatie in de 
Ardennen. Om 17.00 uur is het programma 
afgelopen en vertrekt u weer naar uw school. 

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Parijs en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

•   Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Lille en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

•   Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het centrum van Aachen en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens  
de reis

• Ondersteuning in programma voorbereiding

Lille

Aachen

dagtocht

dagtocht

Al vanaf 

€ 17,50 
per persoon

Al vanaf 

€ 19,50 
per persoon

Parijs dagtocht
Al vanaf

€ 33,00
per persoon

Tip!
een groepsaccommodatie. Kijk op pagina 12 voor meer informatie!
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Het outdoorcentrum is gelegen in de 
Veluwe. De bosrijke omgeving leent zich 
uitstekend voor een actief dagje uit.

Reisprogramma
Omstreeks 08.00 uur wordt u bij de school 
opgehaald en naar de Veluwe gebracht. Uw 
groep wordt in teams opgedeeld waarna 
het sportieve programma kan beginnen. 
Om 16.30 uur is het einde van het sportieve 
programma en keren jullie weer terug naar 
school. 

Activiteiten
GPS Hike & vlotvaren: u gaat met de GPS 
te voet op pad op zoek naar verschillende 
waypoints. Tijdens deze tocht krijgen de 
teams nog een opdracht, zij dienen een vlot 
te bouwen en de overkant van de rivier zien 
te bereiken.  

Eenmaal aan de overkant gaat de tocht ver-
der en krijgen de teams een vervolgroute 
die naar de eindbestemming zal leiden.
Challenge & samenwerking: onder leiding 
van een instructeur gaan de teams diverse 
uitdagende outdoor activiteiten doen. Ook 
zullen er diverse samenwerkingsonderde-
len zijn. Onder andere de volgende onder-
delen komen aan bod; survival, touwbrug-
gen, handboogschieten, mega tangram en 
kratten stapelen.

In het uiterste zuiden van ons land ligt het 
bourgondische Maastricht en het naastge-
legen mergelstadje Valkenburg.

Reisprogramma
U vertrekt om 08.30 uur vanaf uw school 
naar Valkenburg. Hier heeft u een actief 
programma en aansluitend kunt u, indien 
gewenst, naar Maastricht gebracht worden. 
U keert omstreeks 17.30 uur weer terug 
naar uw school.

Activiteiten
Grotbiken: op een speciaal voor de  
grotten aangepaste mountainbike maakt 
u een tocht onder leiding van een gids van 
ongeveer 8 tot 10 kilometer door het  
grottenstelsel.  

Onderweg zal er het nodige worden verteld 
over de grotten. Deze leuke ondergrondse 
tocht duurt 1,5 uur. Houdt er rekening 
mee dat u een lange wenteltrap afgaat en 
beklimt om deel te kunnen nemen aan het 
programma.
Klautertocht: de tocht bestaat uit verschil-
lende onderdelen. U zult een klimwand 
beklimmen van 40m2 en maar liefst 8 
meter hoog! Een hoogtepunt in deze tocht 
is het abseilen; vanaf de sprookjesachtige 
kasteelruïne van Valkenburg daalt u af 
in een 30 meter diepe oude waterput. U 
komt uit in de eeuwenoude vluchtgangen 
van het kasteel. Een unieke ervaring in de 
Limburgse grotten! 

Tijdens een actieve dag in de Belgische 
Ardennen gaan de leerlingen kajakken 
en mountainbiken. U maakt kennis met 
de prachtige natuur en de middeleeuwse 
kastelen.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.30 uur vanaf uw school naar 
de Belgische Ardennen. In de loop van de 
ochtend komt u aan bij de activiteitenlocatie 
in de Ardennen. In alle vroegte vertrekt u 
omstreeks 07.30 uur vanaf uw school naar 
de Belgische Ardennen. Omstreeks 11.00 uur 
komt u aan bij de activiteitenlocatie in de 
Ardennen. Om 17.00 uur is het programma 
afgelopen en vertrekt u weer naar uw school. 

Activiteiten
Kajakken: u start de actieve dag met een  
12 kilometer lange tocht over de rivier de 
Amblève. Onder leiding van een instructeur 
maakt u kennis met de bosrijke omgeving.  
 
Aan het eind van de tocht heeft iedereen de 
gelegenheid om droge kleren aan te trekken 
en te lunchen.

Mountainbiken: na de lunch springt ieder-
een op de mountainbike en start de ontdek-
kingstocht door de streek. Iedereen gaat aan 
de hand van een duidelijke en gedetailleerde 
route op eigen gelegenheid op pad. De 
mountainbike route is 12 kilometer lang.

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar de Veluwe en v.v.
• Parkeerkosten, BTW en verzorgingskosten 

chauffeur(s)
• Activiteiten programma met GPS Hike & 

vlotvaren + Challenge parcours
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Valkenburg en v.v.
• Actief programma: grotbiken of klautertocht 

zoals beschreven
• Parkeerkosten, BTW en verzorgingskosten 

chauffeur(s)
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar de Belgische Ardennen en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Activiteitenprogramma met kajakken en 
mountainbiken

• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 
reis

• Ondersteuning in programma voorbereiding

Valkenburg

Ardennen

dagtocht actief

dagtocht actief

Al vanaf

€ 51,50
per persoon

Al vanaf

€ 46,50
per persoon

Veluwe dagtocht actief
Al vanaf 

€ 39,00 
per persoon

Tip! Verblijf meer dagen in de Ardennen en overnacht in tenten of 
een groepsaccommodatie. Kijk op pagina 12 voor meer informatie!
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Sauerland dagtocht actief

Scooltrips.nl biedt u de leukste bestem-
mingen aan voor uw meerdaagse school-
reis! De aangeboden reizen op de volgende 
pagina’s zijn slechts een greep uit ons 
assortiment. Uiteraard zijn andere bestem-
mingen of een combinatie daarvan ook 
mogelijk. Het is tevens mogelijk om een 
geheel verzorgd programma bij te boeken. 
Wij maken voor u graag een programma op 
maat, rekening houdend met uw wensen 
en budget.

Houdt u er rekening mee dat school-
groepen tegenwoordig steeds vroeger een 

Bent u op zoek naar een actieve schoolreis? 
Wist u dat u al kunt wintersporten op zeer 
korte afstand van Nederland? Op slechts 
310 kilometer vanaf Utrecht en 230 kilome-
ter vanaf de grens ligt het mooie Sauer-
land. Dit gebied kenmerkt zich door zijn 
gezellige dorpjes en daarnaast spelen de 
bergen uiteraard een belangrijke rol voor 
de wintersporters. In het Sauerland kunnen 
zowel beginners als gevorderden een dag 
naar hartenlust doorbrengen. U kunt kiezen 
uit langlaufen, skiën, snowboarden of Easy 
Big Ski’s.

Winterberg en het daaraangrenzende  
Altastenberg zijn de bekendste winter-
sportplaatsen van dit gebied. Altastenberg 
is het meest sneeuwzekere gebied door 
zijn hoge ligging. Met meerdere liften, een 
diversiteit aan pistes en tientallen kilome-
ters geprepareerde langlaufloipes is het 
Sauerland zeker de moeite waard voor 
uw actieve dagtocht! Naast Winterberg en 
Altastenberg kunt u ook naar Züschen of 
Neuastenberg.

Easy Big Ski’s
Naast langlaufen, skiën en snowboarden 
bieden wij ook Easy Big Ski’s aan. Dit is mo-
gelijk bij de locatie Sahnehang, op slechts 
500 meter van Altastenberg. Easy Big Ski’s 
zijn speciale kortere ski’s, die het voor elke 
beginner makkelijk maken om te skiën. Dit 
gebied is ook erg overzichtelijk omdat het 
uit slechts 1 piste bestaat.

Materiaal
Ons langlauf-, ski- en snowboardmateriaal 
is gestationeerd op verschillende plaatsen 
in het Sauerland. Bij aankomst wordt u 
ontvangen door het personeel en zal het 
materiaal uitgedeeld worden.

Programma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur vanaf uw 
school naar het Sauerland. In de ochtend 
komt u daar aan en wordt u ontvangen 
door enthousiaste medewerkers. Zij zorgen 
dat de dag volgens programma verloopt, 
helpen u met het materiaal en zijn het 
aanspreekpunt bij vragen of problemen. 
Als het materiaal is opgehaald kunt u van 
de sneeuw en de omgeving gaan genieten. 
Om 16.00 uur is het weer tijd om terug naar 
huis te keren. Rond 20.30 uur bent u weer 
bent u weer terug bij uw school en is deze 
actieve schoolreis weer ten einde. (Deze 
tijden zijn in overleg aan te passen.)
 

Bij geen sneeuw wordt de reis naar een door 
u gekozen alternatieve datum verschoven. 
Mocht de reis dan weer geen doorgang heb-
ben wegens sneeuwgebrek, dan krijgt u de 
reissom, minus € 35,00 administratiekosten 
per touringcar, teruggestort. Beslissing van 
doorgang vindt 1 dag voor vertrek plaats 
door Scooltrips.nl (vóór 12.00 uur).

Kijk voor nog meer voordelige 
trips snel op www.scooltrips.nl

Langlaufen 
p.p. vanaf € 24,00

Skiën
p.p. vanaf € 57,50
(incl. skipas t/m 15 jaar)

Snowboarden
p.p. vanaf € 60,50
(incl. skipas t/m 15 jaar)

Easy Big ski
p.p. vanaf € 37,00
(incl. skipas voor alle leeftijden)

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het Sauerland en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Materiaal
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens  

de reis
•  Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 24,00
per persoon

Met zijn typische grachten is Amsterdam 
ongetwijfeld één van de meest char
mante grote Europese steden. Hier kunt 
u een rondvaart over de grachten maken, 
rondsnuffelen in de kleine winkels of op 
één van de terrasjes aan de grachten zitten. 
Daarnaast kunt u terug naar de tijden van 
Rembrandt en Van Gogh in het Rijks- en 
Van Gogh Museum. Ook is het mogelijk 
een bezoek te brengen aan het Anne Frank 
Museum, het achterhuis waar Anne haar 
dagboek schreef.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.30 uur naar Am-
sterdam. In de loop van de ochtend komt 

Is er geen sneeuw dan kunt u in Bottrop 
bij het Alpincenter gaan indoorskiën of 
snowboarden. Met een lengte van maar 
liefst 640 meter is dit de langste skihal 
ter wereld. De hal beschikt over een 
apart gedeelte voor beginners, zodat de 
basisvaardigheden bijgebracht kunnen 
worden. Voor gevorderden is er een afda-
ling met een helling van 24% en bochtig 
verloop. Er zijn twee banden die u weer 
naar boven brengen, waarna de afdaling 
opnieuw ingezet kan worden.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 07.30 uur uur naar 
Bottrop in Duitsland. In de ochtend zult 
u daar aankomen en ontvangen worden 
door het personeel van het Alpincenter. 

Om 10.00 uur start uw 5-uur durende 
programma. U krijgt materiaal uitgereikt 
en kunt zich warm aankleden voordat 
u de piste opgaat. U dient zich aan te 
melden bij de skischool en krijgt hier 
twee uur les van ervaren skileraren. 
Daarna is er nog tijd om vrij te skiën en 
snowboarden tot 14.30 uur. Hierna kunt 
u zich klaar maken voor de terugreis. Aan 
het einde van de middag komt u weer 
aan bij uw school.

Alternatieve tijden voor het  
programma:
12.30 uur tot 17.30 uur
15.00 uur tot 20.00 uur

Alpincenter Bottrop Al vanaf

€ 38,00
per persoon
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Meerdaagse reizen

Scooltrips.nl biedt u de leukste bestem-
mingen aan voor uw meerdaagse school-
reis! De aangeboden reizen op de volgende 
pagina’s zijn slechts een greep uit ons 
assortiment. Uiteraard zijn andere bestem-
mingen of een combinatie daarvan ook 
mogelijk. Het is tevens mogelijk om een 
geheel verzorgd programma bij te boeken. 
Wij maken voor u graag een programma op 
maat, rekening houdend met uw wensen 
en budget.

Houdt u er rekening mee dat school-
groepen tegenwoordig steeds vroeger een 

reis reserveren. Het is dan ook raadzaam de 
gewenste accommodatie tijdig in optie te 
plaatsen om beschikbaarheid te garande-
ren. Deze optie vragen wij geheel vrijblij-
vend voor u aan!

Voor meer informatie kunt u onze website 
www.scooltrips.nl bezoeken of vraag een 
offerte bij ons aan. Deze kunt u per tele-
foon, per e-mail of via de website aanvra-
gen. De offerte is een eerste opzet en kan 
later uiteraard altijd nog gewijzigd worden.

 

De prijzen van de reizen per touringcar zijn 
gebaseerd op een touringcarbezetting van 
90 personen. Indien u een ander deel-
nemersaantal heeft, zal de reissom worden 
herberekend. Naast het reizen per touring-
car biedt Scooltrips.nl u enkele bestem-
mingen aan per vliegtuig, deze prijzen zijn 
gebaseerd op 50 personen. Alle prijzen zijn 
inclusief vervoer en accommodatie, tenzij 
anders vermeld. De uiteindelijke prijzen zijn 
tevens afhankelijk van onder andere uw 
vertrekplaats, groepsgrootte, reisperiode en 
eventueel bij te boeken diners/excursies.

Amsterdam 3 dagen

Met zijn typische grachten is Amsterdam 
ongetwijfeld één van de meest char-
mante grote Europese steden. Hier kunt 
u een rondvaart over de grachten maken, 
rondsnuffelen in de kleine winkels of op 
één van de terrasjes aan de grachten zitten. 
Daarnaast kunt u terug naar de tijden van 
Rembrandt en Van Gogh in het Rijks- en 
Van Gogh Museum. Ook is het mogelijk 
een bezoek te brengen aan het Anne Frank 
Museum, het achterhuis waar Anne haar 
dagboek schreef.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.30 uur naar Am-
sterdam. In de loop van de ochtend komt 

u hier aan en is er direct tijd om de stad 
te bezichtigen. De tussenliggende dag is 
ter vrije besteding. De laatste dag vertrekt 
u omstreeks 17.30 uur weer richting uw 
school.

Excursiemogelijkheden
Highlights fietstour: onder leiding van een 
gids maakt u een 3 uur durende tour langs 
de bekende, maar ook minder bekende 
plekken van Amsterdam.
Anne Frank Huis: in dit huis heeft Anne 
Frank ondergedoken gezeten en schreef 
ze haar beroemde dagboek. Het museum 
organiseert speciale programma’s voor 
schoolgroepen.

Rijksmuseum: dit museum bevat één van 
’s werelds meest exclusieve kunstcollecties, 
waaronder de Nachtwacht. 
Rondvaart: de mooiste manier om Amster-
dam te bezoeken is vanaf het water. U vaart 
door de grachten langs de verschillende 
bezienswaardigheden van Amsterdam.
Johan Cruijff Arena: met een enthousi-
aste gids kan een rondleiding van 1,5 uur 
gemaakt worden door de voetbaltempel 
van AFC Ajax.

Al vanaf

€ 63,50
per persoon

programma. U krijgt materiaal uitgereikt 

snowboarden tot 14.30 uur. Hierna kunt 
u zich klaar maken voor de terugreis. Aan 

€ 38,00

Hostel 
p.p. vanaf € 63,50

Hotel
p.p. vanaf € 67,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Amsterdam en v.v.
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding
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Ardennen

Al vanaf

€ 87,00
per persoon

3 dagen

Gelegen in België, biedt de Ardennen een 
prachtig bosrijk en heuvelachtig gebied. 
Een topbestemming voor sportievelin-
gen die graag de uitdaging aangaan. De 
vele activiteiten lenen zich uitstekend ter 
kennismaking en teambuilding binnen de 
groep. Aan de hand van uw wensen stellen 
wij een actief en uitdagend programma 
voor u samen.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.00 uur naar de 
Belgische Ardennen. Aan het begin van 
de middag komt u hier aan en brengt de 
chauff eur u naar de activiteiten. De tus-
senliggende dag kunt u naar eigen wens 
samenstellen. De laatste dag vertrekt u 
omstreeks 17.00 uur naar uw school waar u 
in de avond aankomt.

Accommodaties
Tenten: u verblijft in tenten op een cam-
ping aan de rivier de Ourthe. De tenten zijn 
geschikt voor acht of tien personen. Het 
sanitair wordt gedeeld op het terrein. 
Groepsaccommodatie: u verblijft in slaap-
zalen geschikt voor twee tot acht personen. 
Het gebouw beschikt over een keuken, 
woonkamer met tv en tuin met volleybal-
veld.

Excursiemogelijkheden
Van de vele activiteiten, hebben wij hieron-
der enkele activiteiten uitgelicht.
Challengetocht: in en om de steengroeve 
beleeft u een parcours op hoogte met 
diverse touwbruggen en klettersteig routes, 
een touwladder en helicopternet. 
Teambuildingsactiviteiten: de groep gaat 
verschillende leuke uitdagingen aan. Werk 
als een hecht team samen en los diverse 
problemen en uitdagingen op.
Speleologie: overwin verschillende obsta-
kels. Met wat klim-, klauter- en kruipwerk 
komt u op de mooiste plekjes in de Stein-
leingrot. Een enorme belevenis! 
Geologische ontdekkingstocht: laat u lei-
den door een ondergrondse, betoverende 
druipsteengrot in Comblain au Pont. Steile 
rotsformaties, rivieren en heuvelhellingen 
maken deze wandeling een uitdaging.
Vlotvaren en boogschieten: een leuke 
combinatie van een groepsopdracht en een 
individuele uitdaging! Met uw team gaat u 
een vlot bouwen en deze vervolgens testen 
op de vijver. Vervolgens wordt u de edele 
kunst van het handboogschieten geleerd. 
Klimmen en abseilen: met twaalf verschil-
lende klimroutes en acht abseilroutes van 
20 meter hoog vindt iedereen hier een 
uitdaging in.

Mountainbiken: onder leiding van een 
instructeur maakt u een mooie en afwis-
selende tocht van ongeveer 15 kilometer 
door de bosrijke omgeving.

Antwerpen biedt voor ieder wat wils. Deze 
Vlaamse stad biedt een mix van cultuur, 
historie, architectuur en mode. Ontdek het 
verleden van Antwerpen in de Diamantwijk, 
de diverse musea, de winkels op de Meir en 
geniet op de terrassen op de Grote Markt.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.30 uur naar Ant-
werpen. Aan het eind van de ochtend komt 
u hier aan en is er direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dag is ter 
vrije besteding. De laatste dag vertrekt u om-
streeks 17.30 uur weer richting uw school.

Tenten 
p.p. vanaf € 87,00

Groepsaccommodatie
p.p. vanaf  € 102,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar de Ardennen en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting
• 2 x ontbijt
• Lakenpakket (bij de groepsaccommodatie)
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Als hoofdstad van België staat deze stad be-
kend als het centrum van Europa. De stad 
is rijk aan historische gebouwen, parken 
en kleine pleintjes. Bezoek het Koninklijk 
Paleis, Manneken Pis en Mini-Europa. 
Daarnaast behoort lekker eten ook bij de 
tradities van Brussel, denk bijvoorbeeld aan 
de Brusselse wafels en pralines.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.00 uur naar Brussel. 
In de loop van de ochtend komt u hier aan 
en is er direct tijd om de stad te bezichti-
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Antwerpen 3 dagen

Antwerpen biedt voor ieder wat wils. Deze 
Vlaamse stad biedt een mix van cultuur, 
historie, architectuur en mode. Ontdek het 
verleden van Antwerpen in de Diamantwijk, 
de diverse musea, de winkels op de Meir en 
geniet op de terrassen op de Grote Markt.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.30 uur naar Ant-
werpen. Aan het eind van de ochtend komt 
u hier aan en is er direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dag is ter 
vrije besteding. De laatste dag vertrekt u om-
streeks 17.30 uur weer richting uw school.

Excursiemogelijkheden
Modemuseum: het modemuseum pre-
senteert kledingmode van zowel 5 eeuwen 
geleden als kleding van hedendaagse Belgi-
sche modeontwerpers. De collectie wordt 
regelmatig aangevuld door studenten van 
de mode-opleiding in Antwerpen.
Aquatopia: het aquarium van Aquatopia 
kent een grote hoeveelheid reptielen en 
meer dan 10.000 vissen. Ontdek door mid-
del van een educatief programma alle ins 
en outs van de onderwaterwereld.
Rubenshuis: hier werkte en woonde de 
kunstschilder Peter Paul Rubens de laatste 

30 jaar van zijn leven. Tegenwoordig is het 
huis een museum bestaande uit het woon-
gedeelte en het atelier. 
Het Frietkotmuseum: het kleinste mu-
seum van Antwerpen waar u alles te weten 
komt over friet. Het Frietkot-museum heeft 
een collectie sculpturen, schilderijen en 
objecten van Belgische kunstenaars.

Tip! Vergeet niet de typisch lekkernij van de 
stad te proeven, de Antwerpse handjes!

Hostel
p.p. vanaf  € 98,50 

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Antwerpen en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 98,50
per persoon

Brussel 3 dagen

Als hoofdstad van België staat deze stad be-
kend als het centrum van Europa. De stad 
is rijk aan historische gebouwen, parken 
en kleine pleintjes. Bezoek het Koninklijk 
Paleis, Manneken Pis en Mini-Europa. 
Daarnaast behoort lekker eten ook bij de 
tradities van Brussel, denk bijvoorbeeld aan 
de Brusselse wafels en pralines.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.00 uur naar Brussel. 
In de loop van de ochtend komt u hier aan 
en is er direct tijd om de stad te bezichti-

gen. De tussenliggende dag is ter vrije be-
steding. De laatste dag vertrekt u omstreeks 
16.00 uur weer richting uw school.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: onder leiding van een 
Nederlandssprekende gids maakt u kennis 
met het bruisende Brussel. U bezoekt de 
belangrijkste bezienswaardigheden van de 
stad. 
Waterloo: ontdek de plek van de laatste 
slag van Napoleon. De Battlefield Tour 
neemt u mee voor een levendige,  

realistische ontdekking van dit evenement.
Atomium: gebouwd voor de Wereldten-
toonstelling van Brussel is het hedendaags 
een belangrijke attractie en symbool van 
de hoofdstad van Europa. Hier treft u een 
panorama met uitzicht over Brussel en een 
voorstelling van Expo ’58.
Stripmuseum: één van de populairste 
attracties van Brussel. In het museum ziet u 
de evolutie van het stripverhaal. Denk aan 
Suske & Wiske, Kuifje en de Smurfen.

Hostel 
p.p. vanaf  € 93,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Brussel en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 93,00
per persoon
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Londen

Al vanaf

€ 98,50
per persoon

3 dagen

Londen is een echte wereldstad en een 
zeer populaire bestemming onder scholen. 
De stad kent nog veel typische Engelse 
taferelen zoals de rode telefooncellen en de 
rode dubbeldekkers. Buckingham Palace, 
London Bridge en de Tower of London zijn 
stuk voor stuk historische gebouwen welke 
u niet mag overslaan tijdens uw schoolreis. 
Tevens zijn er in Londen vele musea die  
gratis toegankelijk zijn voor schoolgroepen.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar 
 Londen, met de ferry vaart u over van Calais 
naar Dover. Rond het einde van de middag 
komt u aan in Londen en is er direct tijd om 
de stad te verkennen. De tussenliggende 
dag is ter vrije besteding. De laatste dag 
vertrekt u omstreeks 12.00 uur weer rich-
ting Dover, waar u de overtocht maakt naar 
Calais. In de loop van de avond komt u weer 
aan bij school.

Accommodaties
Hostel nabij Kings Cross: u verblijft in een 
Victoriaans gerechtsgebouw in meerper-
soonskamers geschikt voor vier tot zestien 
personen. Het Kings Cross station biedt 
uitstekende verbindingen met diverse 
delen van de stad.
Hotel buiten het centrum: het centrum 

van Londen is goed te bereiken. Met uit-
zicht op het Crystal Palace National Sport 
Centre verblijft u in meerpersoonskamers 
geschikt voor vier tot zes personen.
Gastgezinnen: u verblijft bij gastvrije en 
traditionele Engelse gastgezinnen. 
De gastgezinnen bevinden zich buiten het 
centrum van Londen op ca. 30 minuten met 
het openbaar vervoer naar het centrum van 
de stad.

Excursiemogelijkheden
London Eye: dit 135 meter hoge reuzenrad 
biedt een prachtig uitzicht over de stad. 
Tower Bridge: deze brug is één van de 
herkenbaarste in de wereld en loopt over 
de Thames. Tevens is er in de brug een 
tentoonstelling die u kunt bezoeken. 
River Cruise: bekijk bekende beziens-
waardigheden met een boottocht over de 
Thames.
Natural History Museum: een interessant 
museum met informatie over dinosaurus-
sen, grote zoogdieren en insecten. In the 
Earth Galeries wordt meer verteld over het 
ontstaan van de wereld, over aardbevingen, 
vulkanen en nog veel meer.
London Dungeon: herbeleef de donkerste 
momenten in de geschiedenis van Londen: 
de pestepidemieën en Jack the Ripper. Laat 
u verrassen door special eff ects en acteurs.

Musical: in Londen kunt u diverse prach-
tige musicals bezoeken. Vraag naar de 
mogelijkheden!

Met meer dan 2000 jaar geschiedenis is 
York één van Engelands mooiste historische 
steden. In het centrum is hier nog veel van 
terug te vinden. Daarnaast weet York zijn 
historische verleden uitstekend te combine-
ren met hedendaagse winkels, restaurants 
en bars. York biedt dan ook diverse interes-
sante excursies.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 17.30 uur richting Rot-
terdam, waar u om 21.00 uur met de nacht-
ferry naar Hull vaart. Deze nacht verblijft u in 
vierpersoonshutten. Om 08.15 uur meert u 
weer aan. Na aankomst brengt de chauff eur 
u rechtstreeks naar uw accommodatie. De 

Hostel bij Kings Cross 
p.p. vanaf € 98,50

Hotel buiten het centrum 
p.p. vanaf € 105,00

Gastgezinnen 
p.p. vanaf € 125,00

In de genoemde prijs is inbegrepen
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Londen en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

• Excursiekilometers
• Retourovertocht Calais - Dover
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt in de accommodatie / gast-

gezinnen
• 2 x lunchpakket en diner (bij de 

gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

In het graafschap Kent in het zuidoosten 
van Engeland is deze mooie historische 
stad gelegen. Door zijn middeleeuwse ka-
rakter, de aanwezigheid van universiteiten 
en beroemde gebouwen als de Canterbury 
Cathedral is het een aantrekkelijke bestem-
ming voor schoolgroepen. Maak een stads-
wandeling of geniet van het grote aanbod 
aan winkels en restaurantjes.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Canter-
bury. Met de ferry maakt u de overtocht van 
Calais naar Dover. In de loop van de middag 
komt u aan bij uw accommodatie en is er 
meteen tijd om de stad te verkennen. De 
tussenliggende dag is ter vrije besteding. 
De laatste dag vertrekt u omstreeks 15.00 
uur weer richting Dover, waar u de over-
tocht terug naar Calais maakt. 
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York 5 dagen

Met meer dan 2000 jaar geschiedenis is 
York één van Engelands mooiste historische 
steden. In het centrum is hier nog veel van 
terug te vinden. Daarnaast weet York zijn 
historische verleden uitstekend te combine-
ren met hedendaagse winkels, restaurants 
en bars. York biedt dan ook diverse interes-
sante excursies.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 17.30 uur richting Rot-
terdam, waar u om 21.00 uur met de nacht-
ferry naar Hull vaart. Deze nacht verblijft u in 
vierpersoonshutten. Om 08.15 uur meert u 
weer aan. Na aankomst brengt de chauffeur 
u rechtstreeks naar uw accommodatie. De 

rest van de dag en de volgende dag heeft 
u tijd ter vrije besteding in York. De één na 
laatste dag is tot 17.00 uur vrij te besteden, 
waarna u vertrekt richting Hull. Om 21.00 uur 
gaat de nachtferry terug naar Nederland. U 
verblijft deze nacht weer in vierpersoons-
hutten. De volgende morgen komt u aan in 
Rotterdam en reist u terug naar uw school.

Excursiemogelijkheden
York Minster: dit is de grootste middeleeuw-
se gotische kathedraal van Noord-Europa
Rondvaart Yorkboat: bekijk York vanaf  
het water tijdens deze boottocht van  
45 minuten. De kapitein zal u tevens over 
York en zijn geschiedenis vertellen.

Ghost Walk of York: durft u het aan? 
Maak ‘s avonds een duistere wandeling 
door York onder leiding van een gids in 
zwart kostuum en donkere hoge hoed. 

Tip! U maakt al een mooie 3-daagse  
minicruise vanaf € 88,00 p.p.

Hostel 
p.p. vanaf  € 163,00

Gastgezinnen 
p.p. vanaf € 181,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar York en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• Retour per ferry Rotterdam - Hull
• 2 x overnachting in meerpersoonshutten 

(ferry)
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers 

(accommodatie)
• 2 x ontbijt
• 2 x lunchpakket en diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 163,00
per persoon

Canterbury 3 dagen

In het graafschap Kent in het zuidoosten 
van Engeland is deze mooie historische 
stad gelegen. Door zijn middeleeuwse ka-
rakter, de aanwezigheid van universiteiten 
en beroemde gebouwen als de Canterbury 
Cathedral is het een aantrekkelijke bestem-
ming voor schoolgroepen. Maak een stads-
wandeling of geniet van het grote aanbod 
aan winkels en restaurantjes.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Canter-
bury. Met de ferry maakt u de overtocht van 
Calais naar Dover. In de loop van de middag 
komt u aan bij uw accommodatie en is er 
meteen tijd om de stad te verkennen. De 
tussenliggende dag is ter vrije besteding. 
De laatste dag vertrekt u omstreeks 15.00 
uur weer richting Dover, waar u de over-
tocht terug naar Calais maakt. 

In de loop van de avond komt u weer aan 
bij uw school.

Excursiemogelijkheden 
Canterbury Cathedral: deze kathedraal 
is een prachtig voorbeeld van verschil-
lende middeleeuwse bouwstijlen en is de 
belangrijkste attractie van de stad. U vindt 
hier mooie muurschilderingen en glas-in-
lood ramen.
Ghost Tour: deze 75 minuten durende tour 
onder leiding van een ghosthunter gaat 
door de oude stad en is een combinatie van 
historie, humor en spookachtige entertain-
ment.
Boottocht: bekijk Canterbury vanaf het 
water. In een klein roeibootje vaart u langs 
verschillende bezienswaardigheden en 
zal de stuurman u alles over Canterbury 
vertellen. 

Westgate tuinen: een goede plek om te 
picknicken, tot rust te komen en te genie-
ten van de vogels, bloemen en planten.

Hostel 
p.p. vanaf  € 109,00

Gastgezinnen 
p.p. vanaf  € 135,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Canterbury en v.v.;
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• Retourovertocht Calais - Dover
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt
• 2 x lunchpakket en diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 109,00
per persoon
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Cambridge 3 dagen

Newcastle is een leuke, kleine stad die bol 
staat van cultuur, shoppen en gezellige 
pubs. De stad staat bekend om zijn 7 brug-
gen die elk in een andere stijl gebouwd 
zijn. De meest bijzondere en bekendste is 
de Millenium Bridge. Maak een wandeling 
door het centrum met zijn mooie Victori-
aanse gebouwen of breng een bezoek aan 
één van de musea.

Reisprogramma
Omstreeks 14.00 uur vertrekt u naar 
IJmuiden. U vaart om 17.30 uur met de 
nachtferry over naar Newcastle, waar u om 
09.00 uur aanmeert. Deze nacht verblijft u 

Deze stad is net als Oxford een echte 
universiteitsstad waar van alles te doen en 
zien is. Het centrum is compact en alle be-
zienswaardigheden zijn op loopafstand van 
elkaar gelegen. In het historische centrum 
vindt u mooie gebouwen, waaronder de 
bekende colleges, smalle straatjes, leuke 
winkels, gezellige pubs en restaurantjes.

Reisprogramma
U vertrekt om 05.30 uur richting Calais in 
Frankrijk. Met de ferry vaart u over naar  
Dover in Engeland. Aan het einde van de 
middag komt u aan in Cambridge. Er is 

meteen tijd om de stad te bezichtigen. De 
tussenliggende dag is ter vrije besteding. 
Op de laatste dag vertrekt u omstreeks 
11.00 uur richting Dover en maakt daar de 
overtocht naar Calais. In de loop van de 
avond komt u weer aan bij uw school.

Excursiemogelijkheden
Colleges van Cambridge: de colleges zijn 
de populairste attracties van de stad en 
zeker het bezoeken waard. Maak een wan-
deling door de stad en de bekende colleges 
als het King’s College en Trinity College.
Punteren op de Cam: maak een boottocht 

over het uitgebreide water-wegennetwerk 
van de stad. In een punt (bootje) vaart u 
langs de verschillende bezienswaardig-
heden van de stad.
Fitzwilliam Museum: dit historische 
museum is in Griekse stijl gebouwd en 
beschikt over objecten en kunst van de 
klassieke oudheid tot nu van zowel Britse 
als Europese kunstenaars.

Hostel 
p.p. vanaf  € 117,00

Gastgezinnen 
p.p. vanaf  € 146,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Cambridge en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• Retourovertocht Calais - Dover
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt
• 2 x lunchpakket en diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 117,00
per persoon

Oxford 3 dagen

In vele steden in Groot-Brittannië is het 
m
Denk bijvoorbeeld aan bekende steden als 
Londen, Cambridge, York, Edinburgh, maar 
denk ook aan minder bekende steden als 
Eastbourne, Bath en Cardiff. Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Reisprogramma
U vertrekt in de vroege ochtend richting 
Frankrijk, waar u per ferry de overtocht maakt 
naar Dover in Engeland. Om 19.00 uur dient 
u bij het meetingpoint aanwezig te zijn. Na 
aankomst op het meetingpoint worden de 
leerlingen welkom geheten door onze lokale 
agent en/of door de gastfamilies. Vervolgens 

Oxford is een eeuwenoude universiteitsstad, 
rijk aan geschiedenis en traditie. De stad biedt 
verschillende bezienswaardigheden, waaron-
der 38 colleges, die allen in het centrum en 
op loopafstand van elkaar zijn gelegen. Maar 
naast deze bekende colleges is Oxford ook 
bekend door de historische gebouwen die in 
de Harry Potter films zijn gebruikt.

Reisprogramma
U vertrekt om 05.30 uur richting Calais in 
Frankrijk. Met de ferry vaart u over naar 
Dover. Aan het einde van de middag komt 
u aan in Oxford. Er is meteen tijd om de 
stad te bezichtigen. De tussenliggende dag 
is ter vrije besteding. Op de laatste dag ver-

trekt u omstreeks 12.00 uur richting Dover 
en maakt daar de overtocht naar Calais. In 
de loop van de avond komt u aan bij uw 
school.

Excursiemogelijkheden
Christ Church College: het grootste en 
meest bekende college van de stad. Bezoek 
dit mooie college dat in de Harry Potter 
films te zien is samen met zijn kathedraal.
Musea: Oxford kent verschillende musea 
en een aantal daarvan is gratis toegankelijk. 
Bezoek het universiteitsmuseum Ashmolian, 
Modern Art Oxford of het Museum of Oxford.
Bodleian Library: dit is de oudste open-
bare bibliotheek van Europa, waar geregeld 

tentoonstellingen worden gehouden en is 
zeker een bezoek waard. 
Blenheim Palace: in de omgeving van 
Oxford vindt u dit prachtige paleis. Naast 
het paleis kunt u tevens door het landgoed 
wandelen met zijn mooie tuinen, waterval-
len en fonteinen.

Hostel 
p.p. vanaf € 111,00

Gastgezinnen 
p.p. vanaf € 138,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Oxford en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• Retourovertocht Calais - Dover
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt
• 2 x lunchpakket en diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 111,00
per persoon
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Minicruise Newcastle 3 dagen

Newcastle is een leuke, kleine stad die bol 
staat van cultuur, shoppen en gezellige 
pubs. De stad staat bekend om zijn 7 brug-
gen die elk in een andere stijl gebouwd 
zijn. De meest bijzondere en bekendste is 
de Millenium Bridge. Maak een wandeling 
door het centrum met zijn mooie Victori-
aanse gebouwen of breng een bezoek aan 
één van de musea.

Reisprogramma
Omstreeks 14.00 uur vertrekt u naar 
IJmuiden. U vaart om 17.30 uur met de 
nachtferry over naar Newcastle, waar u om 
09.00 uur aanmeert. Deze nacht verblijft u 

in vierpersoonshutten, welke beschikken 
over een badkamer met douche, toilet en 
wasbak, airconditioning, stapelbedden en 
een kapstok. Aan boord kunt u tegen beta-
ling gebruik maken van de faciliteiten. 

Na aankomst in Newcastle brengt de chauf-
feur u rechtstreeks naar het centrum en 
is er direct tijd om de stad te verkennen. 
Om 15.30 uur vertrekt de touringcar weer 
richting de haven waar u om 17.00 uur de 
nachtferry terug naar Nederland neemt. U 
verblijft deze nacht weer in vierpersoons-
hutten. Om 09.30 uur komt u aan in IJmui-
den en reist u terug naar uw school.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: maak onder leiding van 
een gids een wandeling door de stad. De 
gids zal u vertellen over de geschiedenis 
van de stad en zijn bezienswaardigheden.
The Baltic: dit museum voor hedendaagse 
kunst is in een oud fabrieksgebouw geves-
tigd. Vanaf de bovenste verdieping heeft u 
tevens een mooi uitzicht over de stad.
Grainger Market: deze overdekte markt is 
gelegen in een historisch pand midden in 
het centrum. Als u naar binnen gaat, gaat u 
weer even terug in de tijd.

over het uitgebreide water-wegennetwerk 

Overnachting op de ferry 
p.p. vanaf  € 75,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Newcastle en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Minicruise IJmuiden - Newcastle
• 2 x overnachting in meerpersoonshutten
• Lakenpakket
• 2 x ontbijt en diner op de ferry
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 75,00
per persoon

Gastgezinnen Groot-Brittannië 4 dagen

In vele steden in Groot-Brittannië is het 
m ogelijk om in gastgezinnen te verblijven. 
Denk bijvoorbeeld aan bekende steden als 
Londen, Cambridge, York, Edinburgh, maar 
denk ook aan minder bekende steden als 
Eastbourne, Bath en Cardiff. Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Reisprogramma
U vertrekt in de vroege ochtend richting 
Frankrijk, waar u per ferry de overtocht maakt 
naar Dover in Engeland. Om 19.00 uur dient 
u bij het meetingpoint aanwezig te zijn. Na 
aankomst op het meetingpoint worden de 
leerlingen welkom geheten door onze lokale 
agent en/of door de gastfamilies. Vervolgens 

gaan de leerlingen in groepjes van 2, 3 of 4 
met hun gastgezinnen mee. De komende da-
gen zullen zij daar op gastvrije en traditionele 
(Britse) wijze worden opgevangen. De leerlin-
gen worden iedere ochtend om 08.00 uur en 
’s avonds om 19.00 uur op het meetingpoint 
verwacht. Indien u een avondprogramma 
wilt samenstellen en later op de avond op 
het meetingpoint wilt verzamelen is dit in 
overleg mogelijk. De twee tussenliggende 
dagen zijn ter vrije besteding. Op de laatste 
dag vertrekt u na het ontbijt en afscheid van 
de gastgezinnen weer richting uw school.

Het verblijf is op basis van volpension 
(ontbijt, lunchpakket en diner). Mochten er 

deelnemers zijn met een bepaald dieet of 
allergie, dan horen wij dat graag van u. Houdt 
u er rekening mee dat sommige gastgezin-
nen hier een toeslag voor kunnen vragen.

het paleis kunt u tevens door het landgoed 
wandelen met zijn mooie tuinen, waterval-

Londen 
p.p. vanaf € 169,00

Eastbourne 
p.p. vanaf € 180,50

Bath 
p.p. vanaf € 186,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar het meetingpoint en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• Retourovertocht Calais - Dover
• 3 x overnachting bij gastgezinnen
• 3 x ontbijt
• 3 x lunchpakket
• 3 x diner
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 169,00
per persoon
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Deze prachtige stad met vele bijzondere 
bezienswaardigheden is een geliefde 
bestemming voor schoolreizen. Parijs kent 
vele toeristische attracties zoals de Eiffelto
ren, Arc de Triomphe, het Louvre, de Sacré-
Coeur en nog veel meer. Geniet daarnaast 
van de boutiques, marktkraampjes en de 
Franse keuken.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Parijs 
waar u aan het begin van de middag 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dag is ter 
vrije besteding. De laatste dag vertrekt u 
omstreeks 14.00 uur weer richting Neder
land waar u in de loop van de avond bij uw 
school aankomt.

Accommodaties
Hostel in het centrum:
een zeer centrale locatie in het centrum. U 
verblijft op meerpersoonskamers geschikt 
voor vier tot twaalf personen, met gedeelde 
faciliteiten.
Hotel buiten de Périphérique:
ligt dichtbij het district van Montmartre. U 
verblijft in twee- en driepersoonskamers. 
Met de metro is het centrum gemakkelijk te 
bereiken.
Gastgezinnen:

Edinburgh 5 dagen

Deze hoofdstad van Schotland is op zeven 
groene, vulkanische heuvels gebouwd.  
Op één van deze heuvels ligt de  
eyecatcher van de stad; Edinburgh Castle. 
Naast Edinburgh Castle kent Edinburgh zo’n 
4500 monumentale panden, waaronder 
kerken, kathedralen en andere kastelen. 
Niet voor niets dat de stad op de werelderf-
goedlijst van UNESCO staat.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 14.00 uur naar 
IJmuiden. U vaart om 17.30 uur met de 
nachtferry over naar Newcastle, waar u om 
09.00 uur aanmeert. U verblijft deze nacht 
in vierpersoonshutten. Vanaf de haven 

brengt de chauffeur u naar Edinburgh waar 
u rond het middaguur aan komt. Op de één 
na laatste dag vertrekt u om 13.00 uur weer 
richting Newcastle waar u om 17.00 uur de 
nachtferry terug naar Nederland neemt. 
Om 09.30 uur komt u aan in IJmuiden en 
reist u terug naar uw school.

Excursiemogelijkheden
Edinburgh Castle: dit prachtige kasteel 
toornt hoog boven de stad uit en dient u 
zeker te bezoeken. U kunt een rondleiding 
boeken zodat u alle intrigerende verhalen en 
geheimen van het kasteel te weten komt.
Ghost tour: maak onder leiding van een 
gids een wandeling langs behekste huizen 

en steegjes. Tevens loopt onder de stad een 
gangenstelsel dat vol spoken schijnt te zitten.
Royal Botanical Gardens: aan de rand van 
het centrum vindt u rust in deze 72 hectare 
grote botanische tuinen.

Hostel
p.p. vanaf € 151,00

Gastgezinnen
p.p. vanaf € 199,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Edinburgh en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• Retour per ferry IJmuiden - Newcastle
• 2 x overnachting in meerpersoonshutten 

(ferry)
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers 

(accommodatie)
• 2 x ontbijt in de accommodatie/bij de 

gastgezinnen
• 2 x lunchpakket en diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 151,00
per persoon

Dublin 4 dagen

De hoofdstad van Ierland is een stad die 
van vele markten thuis is. Het compacte 
centrum is prima te voet te verkennen. 
Naast de verschillende musea en kunst-
galeries zijn er aardig wat oude gebouwen 
en monumenten intact gebleven. Bezoek 
bijvoorbeeld het Trinity College, de mooie 
oude universiteit. Het Temple Bar district 
is een gezellige, levendige wijk waar u ’s 
avonds gezellig wat kunt drinken in een 
typisch Ierse pub.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Dublin. Na aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. 

De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. Op de laatste dag wordt u door 
de touringcar naar de luchthaven gebracht, 
vanwaar uw terugvlucht vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Dublin Castle: dit imposante kasteel is in 
het hart van Dublin gelegen. Het beschikt 
over twee musea, twee tuinen een biblio-
theek en enkele overheidsgebouwen.
Fietstour: onder begeleiding van een 
Nederlandssprekende gids fietst u langs 
de bekende en minder bekende plekken 
in Dublin. De gids zal u tevens over de ver-
schillende bezienswaardigheden vertellen.
Irish Museum of Modern Art: dit kleine 
museum is ondergebracht in een mooi 17e 

eeuws gebouw. Het museum beschikt met 
name over een collectie kunstwerken van 
nog levende Ierse kunstenaars, maar heeft 
daarnaast ook een aantal historische werken.
Parken: kom tot rust in één van de stads-
parken die Dublin rijk is. Het Phoenix Park 
is de grootste van bijna 7 km2. In dit park 
ligt tevens de Dublin Zoo en het Ashtown 
Castle.

Hostel
p.p. vanaf  € 243,00

Gastgezinnen
p.p. vanaf € 338,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Retourvlucht naar Dublin incl. tax en 

handbagage
• Transfer vanaf de luchthaven van Dublin 

naar de accommodatie en v.v.
• 3 x overnachting in meerpersoonskamers
• 3 x ontbijt in de accommodatie
• 3 x lunchpakket en diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 243,00
per persoon
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Parijs

Al vanaf

€ 87,50
per persoon

3 dagen

Deze prachtige stad met vele bijzondere 
bezienswaardigheden is een geliefde 
bestemming voor schoolreizen. Parijs kent 
vele toeristische attracties zoals de Eiff elto-
ren, Arc de Triomphe, het Louvre, de Sacré-
Coeur en nog veel meer. Geniet daarnaast 
van de boutiques, marktkraampjes en de 
Franse keuken.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Parijs 
waar u aan het begin van de middag 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dag is ter 
vrije besteding. De laatste dag vertrekt u 
omstreeks 14.00 uur weer richting Neder-
land waar u in de loop van de avond bij uw 
school aankomt.

Accommodaties
Hostel in het centrum: het hostel ligt op 
een zeer centrale locatie in het centrum. U 
verblijft op meerpersoonskamers geschikt 
voor vier tot twaalf personen, met gedeelde 
faciliteiten.
Hotel buiten de Périphérique: het hotel 
ligt dichtbij het district van Montmartre. U 
verblijft in twee- en driepersoonskamers. 
Met de metro is het centrum gemakkelijk te 
bereiken.
Gastgezinnen: u verblijft bij gastvrije en 

traditionele Franse gastgezinnen op basis 
van volpension.

Excursiemogelijkheden
Lichttour door Parijs: onder begeleiding 
van een Nederlandssprekende gids ontdekt 
u Parijs Lichtstad te voet of per touringcar. 
Een overvloed aan kleine lichtjes maakt 
Parijs tot een prachtig plaatje.
Musée du Louvre: dit wereldberoemde 
museum heeft maar liefst 200 zalen met 
een ruime collectie schilderijen en kunst-
voorwerpen.
Riolen van Parijs: verken het ondergrondse 
rioleringssysteem met deze originele rondlei-
ding en achterhaal de geschiedenis van Parijs.
Centre Pompidou: dit cultureel centrum 
beschikt over de grootste collectie mo-
derne kunst. Daarnaast treft u een kolossale 
openbare bilbiotheek, een centrum voor 
industriële vormgeving, kinderatelier en 
fi lmmuseum. 
Boottocht Seine: bezichtig Parijs per boot 
vanaf het water. U vaart langs de bekende 
bezienswaardigheden aan de Seine.
Versailles: het kasteel van Versailles werd 
vroeger gebruikt door Lodewijk XIV. Ken-
merkend zijn de met bladgoud versierde 
zalen en de schilderingen op de plafonds. 
De tuinen van Versailles zijn wereldbe-
roemd en in typisch Franse stijl aangelegd.

Tip: combineer uw reis naar Parijs met een 
bezoek aan Disneyland® Paris!

Hostel in het centrum
p.p. vanaf  € 87,50

Hotel buiten de Périphérique
p.p. vanaf  € 92,00

Gastgezinnen
p.p. vanaf € 166,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Parijs en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2x ontbijt bij de accommodatie / gast-

gezinnen
• 2 x lunchpakket (bij gastgezinnen)
• 2 x diner (bij gastgezinnen)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

gangenstelsel dat vol spoken schijnt te zitten.
 aan de rand van 

het centrum vindt u rust in deze 72 hectare 

daarnaast ook een aantal historische werken.
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Lille 3 dagen

Deze prachtige streek in Noordwest-Frank
rijk is zeker een bezoek waard. Normandië 
bestaat uit 5 departementen met verschil-
lende landschappen. Van vlaktes met veel 
akkers en weilanden tot dichte bossen. 
Naast 500 km kust biedt Normandië veel 
historische plaatsen, gebouwen en monu-
menten.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Nor
mandië. Afhankelijk van het gekozen ge
bied, komt u in de loop van de middag aan 
en heeft u direct de tijd om de omgeving te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 

Lille, ook wel bekend als Rijsel, is een mix 
van Vlaanderen en een typische Franse 
stad. De vroegere graven van Vlaanderen 
hebben een stempel op de stad gedrukt. 
Veel oude gebouwen hebben door de jaren 
heen een Franse uitstraling gekregen. Lille 
is een levendige stad met veel gezellige 
wijken en bijzondere plekken zoals de 
Citadel, het standbeeld La Colonne de la 
Déesse en het oude beursgebouw op Place 
du Général de Gaulle.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.30 uur naar Lille 
waar u in de loop van de ochtend zal aanko-

men. Er is direct tijd om de stad te bezichti-
gen. De tussenliggende dag is ter vrije be-
steding. De laatste dag vertrekt u omstreeks 
16.00 uur weer richting uw school waar u in 
de loop van de avond aankomt.

Excursiemogelijkheden
Palais des Beaux-Arts: het Paleis voor 
Schone Kunsten heeft een indrukwekkende 
kunstcollectie uit de 17e en 18e eeuw. U 
treft er onder andere collecties van Euro-
pese schilders en een afdeling Middeleeu-
wen en Renaissance.
Boottocht Lille: leer de stad vanaf het wa-
ter kennen en geniet van het verhaal over 

het Citadelle park, het gebied Bois-Blancs, 
Lambertsart en het Maison Folie.
Gare Saint-Sauveur: in dit oude station 
bevindt zich een cinema, museum en 
restaurant. Deze culturele instelling organi-
seert regelmatig moderne (kunst) tentoon-
stellingen.

Tip! Combineer een bezoek aan Lille met 
een bezoek aan de stad Reims. 

Hostel
p.p. vanaf  € 99,50

**Hotel
p.p. vanaf  € 100,50 

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Lille en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 99,50
per persoon

Strasbourg 4 dagen

De Provence in Zuid-Frankrijk is een regio 
waar van alles te beleven valt. Van de mon-
daine badplaatsen als Cannes en St. Tropez 
tot de bergen waar actieve activiteiten 
gedaan kunnen worden. Het stadje Arles is 
aan de Rhône gelegen en in de nabijheid 
vindt u interessante natuurgebieden als 
Alpilles en Crau. Avignon is een leuk stadje 
met een historisch centrum dat is omgeven 
door een stadsmuur. Bezoek één van de 
bezienswaardigheden; Palais des Papes, 
Pont Saint-Bénézet of een museum.

Reisprogramma
U vertrekt om 16.00 uur vanaf uw school 

Ooit een Duitse, nu een Franse stad. 
Strasbourg is één van de mooiste steden 
van Frankrijk. Het historische centrum 
heeft het gehaald tot de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. U vindt hier veel historische 
gebouwen en musea. De stad is tijdens uw 
schoolreis het best te verkennen te voet, 
met de fiets of vanuit een rondvaartboot.

Reisprogramma
U vertrekt om 07.00 uur vanaf uw school 
naar Strasbourg. U komt aan het einde van 
de middag aan. Meteen is er tijd om Stras-
bourg te verkennen. De tussenliggende 

dagen zijn ter vrije besteding. Op de laatste 
dag vertrekt u om 13.00 uur weer naar uw 
school In de loop van de avond komt u 
weer aan bij uw school, waar deze school-
reis naar Strasbourg eindigt.

Excursiemogelijkheden
Rondvaartocht: met een rondvaartboot 
vaart u door de grachten van de stad, langs 
de prachtige gebouwen. Er is een audio-
systeem aan boord die u vertelt over de 
punten waar u langs vaart. 
Petite France: het oude stadsdeel “Klein 
Frankrijk” bestaat uit half houten Elzasser 

huizen langs pittoreske kanalen. De auto-
vrije wijk is geheel gerestaureerd en staat 
op de Unesco Werelderfgoedlijst. U vindt 
hier kleine antiekshops, handwerkzaken, 
galeries en “Winstubs”.

Hostel
p.p. vanaf € 145,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Strasbourg en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• 3 x overnachting in meerpersoonskamers
• 3 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 145,50
per persoon

Kijk voor nog meer voordelige trips 
snel op www.scooltrips.nl
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Normandië 4 dagen

Deze prachtige streek in Noordwest-Frank-
rijk is zeker een bezoek waard. Normandië 
bestaat uit 5 departementen met verschil-
lende landschappen. Van vlaktes met veel 
akkers en weilanden tot dichte bossen. 
Naast 500 km kust biedt Normandië veel 
historische plaatsen, gebouwen en monu-
menten.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Nor-
mandië. Afhankelijk van het gekozen ge-
bied, komt u in de loop van de middag aan 
en heeft u direct de tijd om de omgeving te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 

ter vrije besteding. De laatste dag vertrekt 
u omstreeks 11.00 uur weer richting uw 
school, waar u in de loop van de avond 
aankomt.

Excursiemogelijkheden
Mont-Saint-Michel: Mont-Saint-Michel is 
onderdeel van de UNESCO Werelderfgoed-
lijst. Dit wereldberoemde kloosterdorp is 
een bezienswaardigheid op zich en is extra 
bijzonder door de bouw op een in de zee 
gelegen rotsformatie.
De Krijtrotsen van Étretat: deze rotspoor-
ten bevinden zich langs de schitterende 
Falaisekust van Étretat. Op sommige plaat-

sen heeft de zee de zwakke plaatsen van de 
rotsen aangevallen waaruit deze poorten 
zijn ontstaan.
Invasiestranden Omaha Beach en Utah 
Beach: de bekende landingsstranden van 
Normandië. Honderduizenden militairen 
landden op verschillende stranden tijdens 
de invasie op D-day om koers te zetten naar 
de uiteindelijke bevrijding.

restaurant. Deze culturele instelling organi-
seert regelmatig moderne (kunst) tentoon-

Hotel in Lisieux
p.p. vanaf € 167,00

Hostel in Rouen
p.p. vanaf € 150,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•   Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Normandië en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  Excursiekilometers
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

€ 100,50 

Al vanaf

€ 167,00
per persoon

Provence 6 dagen

De Provence in Zuid-Frankrijk is een regio 
waar van alles te beleven valt. Van de mon-
daine badplaatsen als Cannes en St. Tropez 
tot de bergen waar actieve activiteiten 
gedaan kunnen worden. Het stadje Arles is 
aan de Rhône gelegen en in de nabijheid 
vindt u interessante natuurgebieden als 
Alpilles en Crau. Avignon is een leuk stadje 
met een historisch centrum dat is omgeven 
door een stadsmuur. Bezoek één van de 
bezienswaardigheden; Palais des Papes, 
Pont Saint-Bénézet of een museum.

Reisprogramma
U vertrekt om 16.00 uur vanaf uw school 

naar Zuid-Frankrijk. Na een nachtrit komt 
u aan het einde van de ochtend aan bij de 
accommodatie in Avignon. Meteen is er tijd 
de stad te leren kennen. De tussengelegen 
dagen zijn ter vrije besteding. Op de één na 
laatste dag vertrekt u omstreeks 20.00 uur 
naar uw school, waar u de volgende dag 
rond 12.00 uur aankomt.

Excursiemogelijkheden
Palais des Papes: het reusachtige Pausen-
paleis in Avignon is het grootste gotische 
bouwwerk ter wereld. In de 14e eeuw was 
dit de verblijfsplaats van de pausen. U kunt 
het paleis met audioguides bezoeken.

Kathedraal Notre-Dame-des-Doms: naast 
Palais des Papes staat de kathedraal van 
Avignon. Het oudste gedeelte dateert uit de 
12e eeuw. Van veraf is het vergulde beeld 
van de Heilige Maagd te zien.
Pont d’Avignon: de brug uit de 12e eeuw, 
die officieel Pont Saint-Bénézet heet, is 
naast het Pausenpaleis het bekendste 
bouwwerk van de stad.

Tip: Bezoek ook een dagje de Côte d’Azur.

Hostel
p.p. vanaf € 189,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•   Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar de Provence (incl. 2 nachtritten) 
en v.v.

•   Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 
belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•   Excursiekilometers
•   3 x overnachting in meerpersoonskamers
•   3 x ontbijt in de accommodatie
•   Lakenpakket
•   24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•     Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 189,00
per persoon
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Berlijn

Al vanaf

€ 83,00
per persoon

4 dagen

Één van de populairste bestemmingen voor 
het maken van een schoolreis. De jarenlan-
ge tweedeling van de stad maakt de stad 
erg aantrekkelijk. Berlijn kent een mix van 
bezienswaardigheden van oude gebouwen 
tot aan moderne architectuur. Daarnaast 
biedt Berlijn ook genoeg vertier op het 
gebied van cultuur, uitgaan en winkelen.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Berlijn 
waar u aan het einde van de middag 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te be-
zichtigen. De tussenliggende dag is ter vrije 
besteding. De één na laatste dag vertrekt u 
omstreeks 22.00 uur weer richting Neder-
land waar u de volgende ochtend bij uw 
school aankomt.

Accommodaties
Hostel: dit moderne hostel is in het hart 
van de trendy Berlijnse wijk Friedrichshain 
gelegen. U verblijft in meerpersoonskamers 
geschikt voor vier tot tien personen.
Hotel in de wijk Lichtenberg: u verblijft 
in meerpersoonskamers geschikt voor drie 
tot zes personen. De tram brengt u in een 
kwartier naar Alexanderplatz.
Gastgezinnen: de leerlingen verblijven bij 
gastvrije en traditionele Duitse gastgezinnen.

Excursiemogelijkheden
Story of Berlin: dit museum biedt een 
interactieve tentoonstelling over de stad 
Berlijn. Zo wordt er verteld over de oprich-
ting van de stad tot aan het hedendaagse 
leven in Berlijn. 
Sightseeing Berlin met gids: de gids 
neemt u mee langs de belangrijkste 
highlights zoals de Brandenburger Tor, de 
Reichstag en de laatste overblijfselen van 
de Muur.
Berliner Unterwelten: in deze onder-
grondse tour treft u sporen van de Koude 
Oorlog in Berlijn.
Fernsehturm op Alexanderplatz: de lift 
brengt u 203 meter de hoogte in waarna 
u vanaf het platform een adembenemend 
uitzicht heeft over de stad.
Joods museum: deze tour laat u zien hoe 
de Joden in Duitsland geleefd hebben.
Sachsenhausen: één van de grootste 
concentratiekampen van de Tweede 
Wereldoorlog. U treft er diverse musea en 
fi lmvoorstellingen welke een beeld schep-
pen van de omstandigheden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

Keulen is één van de oudste steden van 
Duitsland. Wanneer u deze stad bezoekt, 
vindt u een middeleeuwse Rijn-metropool, 
maar tevens een supermoderne stad. De 
meeste hoogtepunten van Keulen liggen 
zo dicht bij elkaar, dat u alles tijdens een 
stadswandeling kunt bekijken. Bezoek 
onder andere de Dom, het symbool van de 
stad dat sinds1996 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO staat. Tevens is Keulen dé stad 
van de kerstmarkten.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.00 uur naar Keulen 

Hostel
p.p. vanaf € 83,00

Hotel
p.p. vanaf € 91,50

Gastgezinnen
p.p. vanaf € 136,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Berlijn (incl. 1 nachtrit) en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2x ontbijt bij de accommodatie / gast-

gezinnen
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Hamburg is de op één na grootste stad van 
Duitsland en wordt ook wel het Venetië van 
het noorden genoemd. Dit komt door de 
vele bruggen die de stad rijk is. Breng een 
bezoek aan de wereldhaven middenin het 
stadscentrum, de historische binnenstad 
met zijn pakhuizen of wandel door één van 
de vele parken.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Ham-
burg waar u aan het einde van de middag 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 
ter vrije besteding. De laatste dag vertrekt u 

TIP! Think out-of-the-box en boek een 
alternatieve Graffi  ti Tour door de stad. Tijdens 
deze wandeltour krijgt u een uniek kijkje in de 
Berlijnse urban- en art-wereld.
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Keulen 3 dagen

Keulen is één van de oudste steden van 
Duitsland. Wanneer u deze stad bezoekt, 
vindt u een middeleeuwse Rijn-metropool, 
maar tevens een supermoderne stad. De 
meeste hoogtepunten van Keulen liggen 
zo dicht bij elkaar, dat u alles tijdens een 
stadswandeling kunt bekijken. Bezoek 
onder andere de Dom, het symbool van de 
stad dat sinds1996 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO staat. Tevens is Keulen dé stad 
van de kerstmarkten.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 08.00 uur naar Keulen 

waar u tegen het einde van de ochtend 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dag is ter 
vrije besteding. De laatste dag vertrekt u 
omstreeks 16.00 uur weer richting Neder-
land waar u in de loop van de avond weer 
bij uw school aankomt.

Excursiemogelijkheden
Dom van Keulen: één van ‘s werelds groot-
ste en mooiste kathedralen staat in Keulen. 
Via ruim 500 traptreden komt u boven en 
heeft u een prachtig uitzicht over de stad. 
Altstadt: dit is de oudste stadswijk van 

Keulen. U vindt hier kleurrijke huizen, Ro-
maanse kerken en gezellige barretjes. 
Kölner Seilbahn: deze kabelbaan gaat over 
de Rijn en is een populaire attractie. Vanuit 
de gondel heeft u een mooi uitzicht over 
de Rijn, De Keulse Dom en de historische 
binnenstad.

TIP! Op zeer korte afstand van Keulen ligt 
Phantasialand. Combineer een bezoek aan de 
stad met dit leuke attractiepark.

Hostel
p.p. vanaf € 93,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Keulen en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

• Excursiekilometers
• 2 x overnachting in meerpersoonskamers
• 2 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 93,50
per persoon

Hamburg 4 dagen

Hamburg is de op één na grootste stad van 
Duitsland en wordt ook wel het Venetië van 
het noorden genoemd. Dit komt door de 
vele bruggen die de stad rijk is. Breng een 
bezoek aan de wereldhaven middenin het 
stadscentrum, de historische binnenstad 
met zijn pakhuizen of wandel door één van 
de vele parken.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Ham-
burg waar u aan het einde van de middag 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 
ter vrije besteding. De laatste dag vertrekt u 

omstreeks 15.00 uur weer richting  
Nederland waar u in de avond bij uw school 
aankomt.
 
Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: onder leiding van een 
deskundige gids maakt u een 2 uur duren-
de wandeling door deze mooie Hanzestad. 
Hamburg Dungeon: in de duistere cata-
comben van Speicherstadt bevindt zich 
de Hamburg Dungeon. U maakt een reis 
in de tijd door 2000 jaar weerzinwekkende 
Hamburger geschiedenis. 
Rathaus: één van de mooiste gebouwen 
van Hamburg is het stadhuis, gelegen in het 

centrum van de Altstadt. Het is gebouwd 
tussen 1886 - 1897 nadat de vorige in 1842 
was afgebrand. Het gebouw heeft 647 
kamers en doet daarmee niet onder voor 
een groot paleis als Buckingham Palace. In 
de lobby worden regelmatig concerten of 
tentoonstellingen gegeven. 
Michaeliskirche: de kolossale, barokke 
kerk St. Michaels, die met zijn 132 meter 
hoge toren van verre zichtbaar is, is het be-
langrijkste symbool van Hamburg. Vanaf de 
uitkijktoren heeft u een schitterend uitzicht 
over de stad en de haven.

Hostel
p.p. vanaf € 113,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•   Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Hamburg en v.v.
•   Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•   Excursiekilometers
•   3 x overnachting in meerpersoonskamers
•   3 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
•   24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•     Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 113,50
per persoon

alternatieve Graffiti Tour door de stad. Tijdens 
deze wandeltour krijgt u een uniek kijkje in de 
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Trier & Luxemburg 4 dagen

Ga mee op een meerdaagse reis naar Ko
penhagen. De hoofdstad van Denemarken 
heeft een rijke historie met oude gebou-
wen en straten, uitmuntende musea en 
kunstgalerieën. Denemarken is de oudste 
monarchie ter wereld en dat levert heel veel 
prachtige paleizen op. Ook Den Lille  
Havfrue, beter bekend als de Kleine 
Zeemeermin, is een must-see tijdens uw 
schoolreis naar Kopenhagen.

Reisprogramma
U vertrekt om 06.00 uur vanaf uw school 
naar de accommodatie in Kopenhagen. Aan 
het begin van de avond komt u aan bij de 
accommodatie. De avond heeft u ter vrije 

Breng een bezoek aan de oudste stad van 
Duitsland, doorkruist door de Moezel. Met 
culturele bezienswaardigheden uit de Ro-
meinse tijd is Trier een waar openluchtmu-
seum. Zo staan Porta Nigra en het Amphi-
theater op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Verder treft u in de omgeving vele kastelen, 
ruïnes en wijngaardterrassen. Luxemburg 
Stad is een pittoreske stad met veel groen 
en riviertjes. Vooral de historische gebou-
wen en musea zijn karakteristiek voor de 
stad. Zo treft u er kastelen, burchten en 
Pont Adolphe. Deze brug verbindt het cen-
trum van Luxemburg stad met de wijk Gare.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 07.00 uur naar Trier 

waar u aan het begin van de middag 
aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 
ter vrije besteding in Trier of Luxemburg. De 
laatste dag vertrekt u omstreeks 15.00 uur 
weer richting Nederland waar u in de loop 
van de avond bij uw school aankomt.

Excursiemogelijkheden
Porta Nigra: deze Romeinse stadspoort is 
een uitstekend voorbeeld van het antieke 
verleden van Trier. In de poort treft u nog 
sporen van de dubbele kerk en Romeinse 
steenhouwerstekens. 
Onze Lieve Vrouwekerk: dit is de oudste 
gotische kerk in Duitsland. Bijzonder is de 
kruisvormige plattegrond.  

De voorgeschiedenis van Abraham en  
Noach wordt getoond in het boogveld.
Kazematten (Lux): bezoek deze opmer-
kelijke ondergrondse gangen van de stad.  
De 23 kilometer lange gangen deden 
vroeger dienst als bescherming tegen de 
vijand. Sinds 1944 staan de Kazematten op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Hostel
p.p. vanaf € 126,50

Hotel
p.p. vanaf € 139,00 

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•   Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Trier en v.v.
•   Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•   Excursiekilometers
•   3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 126,50
per persoon

Gastgezinnen Duitsland 4 dagen

De stad Stockholm is meer dan 700 jaar 
oud en ligt verspreid over 14 eilanden. 
De grootste stad van Zweden heeft een 
bijzonder mooi centrum dat uit de Mid
deleeuwen stamt. Natuurschoon, water en 
mooie gebouwen wisselen elkaar af. Door 
het op grote schaal aanwezige water in de 
stad wordt Stockholm ook wel het ‘Venetië 
van het Noorden’ genoemd.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht

In vele steden in Duitsland is het mogelijk 
om in gastgezinnen te verblijven. Denk bij-
voorbeeld aan Berlijn, Stuttgart, Hannover, 
Dresden, Lübeck, Koblenz, Aachen en Bonn. 
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Reisprogramma
U vertrekt in de vroege ochtend richting 
Duitsland. Bij aankomst op het meetingpoint 
in Berlijn (of een andere Duitse stad) worden 
de leerlingen welkom geheten door onze 
lokale agent en/of door de gastfamilies. Ver-
volgens gaan de leerlingen in groepjes van 
2, 3 of 4 met hun gastgezinnen mee.  

De komende dagen zullen zij daar op 
gastvrije en traditionele Duitse wijze worden 
opgevangen. De leerlingen worden iedere 
ochtend om 08.00 uur en ’s avonds om 18.00 
uur op het meetingpoint verwacht. Indien 
u een avondprogramma wilt samenstellen 
kan dit in overleg. De twee tussenliggende 
dagen zijn ter vrije besteding. Tijdens deze 
dagen kunt u gebruik maken van de touring-
car. Op de laatste dag vertrekt u in de vroege 
middag weer richting uw school.

Het verblijf is op basis van volpension  
(ontbijt, lunchpakket en diner).  

Mochten er deelnemers zijn met een 
bepaald dieet of allergie, dan horen wij dat 
graag van u. Houdt u er rekening mee dat 
sommige gastgezinnen hier een toeslag 
voor kunnen vragen.

Berlijn
p.p. vanaf € 170,00

Hamburg
p.p. vanaf € 193,00

Keulen
p.p. vanaf € 195,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Duitsland en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  Excursiekilometers
•  3x overnachting
•  3 x ontbijt
•  3 x lunchpakket
•  3 x diner
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 170,00
per persoon
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Kopenhagen 4 dagen

Ga mee op een meerdaagse reis naar Ko-
penhagen. De hoofdstad van Denemarken 
heeft een rijke historie met oude gebou-
wen en straten, uitmuntende musea en 
kunstgalerieën. Denemarken is de oudste 
monarchie ter wereld en dat levert heel veel 
prachtige paleizen op. Ook Den Lille  
Havfrue, beter bekend als de Kleine 
Zeemeermin, is een must-see tijdens uw 
schoolreis naar Kopenhagen.

Reisprogramma
U vertrekt om 06.00 uur vanaf uw school 
naar de accommodatie in Kopenhagen. Aan 
het begin van de avond komt u aan bij de 
accommodatie. De avond heeft u ter vrije 

besteding. De tussenliggende dagen zijn 
geheel ter vrije besteding. Op de laatste 
dag vertrekt u omstreeks 09.00 uur richting 
uw school, waar u in de loop van de avond 
weer aankomt en de reis ten einde komt.

Excursiemogelijkheden
Nyhavn: deze ‘nieuwe haven’ is in 1660 
aangelegd en geleidelijk aan de noordkant 
volgebouwd met pakhuizen en aan de 
zuidkant met statige koopmanshuizen.
Tivoli: het attractiepark Tivoli, met zijn 
unieke ligging midden in het centrum van 
Kopenhagen, heeft voor ieder wat wils.
Amalienborg Paleis: het museum in het 
Amalienborg Paleis opende in 1994 als 

zijnde een vervolg op de tentoonstellingen 
in het Rosenborg Kasteel.
Vrijstad Christiania: is een zelfverklaarde 
semi-onafhankelijke enclave in het 
centrum van Kopenhagen. Christiania is 
opgericht in 1971 door een groep hippies. 
Er leven zo’n 1000 mensen permanent in 
dit stadsdeel. Christiania is een unieke plek 
om te bezoeken, altijd kleurrijk en con-
troversieel. Het is meer dan een stadsdeel 
alleen, er wordt hier een compleet nieuwe 
manier van leven geleid.

vijand. Sinds 1944 staan de Kazematten op 

Hostel 
p.p. vanaf € 181,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Kopenhagen en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  Excursiekilometers
•  1 x retour overtocht Puttgarden - Rødby
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

€ 139,00 

Al vanaf

€ 181,00
per persoon

Stockholm 4 dagen

De stad Stockholm is meer dan 700 jaar 
oud en ligt verspreid over 14 eilanden. 
De grootste stad van Zweden heeft een 
bijzonder mooi centrum dat uit de Mid-
deleeuwen stamt. Natuurschoon, water en 
mooie gebouwen wisselen elkaar af. Door 
het op grote schaal aanwezige water in de 
stad wordt Stockholm ook wel het ‘Venetië 
van het Noorden’ genoemd.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-

streeks naar Stockholm. Bij aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. De 
tussenliggende dagen zijn ter vrije beste-
ding. De laatste dag wordt u bij de accom-
modatie opgehaald voor de transfer naar de 
luchthaven, waar uw terugvlucht vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Kaknästornet: de belangrijkste radio-en 
tv-toren van Zweden is 155 meter hoog en 
biedt een geweldig uitzicht over de hoofd-
stad.
Boottocht: om Stockholm van haar mooiste 

kant te bekijken, kunt u meegaan met één 
van de vele boottochten die vanaf de ver-
schillende kades in de binnenstad vertrek-
ken. 
Gamla Stan: het oudste deel van Stockholm 
is Gamla Stan (de oude stad) en het hieraan 
grenzende eilandje Riddarholmen.
Het Koninklijk Paleis: de officiële residentie 
van de Zweedse koning heeft meer dan 600 
kamers verdeeld over 7 verdiepingen. Naast 
de functie van koninklijke residentie her-
bergt het gebouw ook 3 musea. Het paleis is 
bijna het gehele jaar voor publiek geopend.

bepaald dieet of allergie, dan horen wij dat 

Hostel
p.p. vanaf € 276,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van 

Stockholm incl. tax en handbagage
•  Transfer vanaf de luchthaven van Stockholm 

naar de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 276,50
per persoon
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Praag

Al vanaf

€ 98,50
per persoon

4 dagen

Praag kent nog steeds vele middeleeuwse 
elementen en bouwwerken. De oude 
binnenstad staat niet voor niets op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. In het 
centrum treft u smalle straatjes en pleinen 
voorzien van paleizen, kerken en burchten. 
Daarnaast heeft Praag vele interessante 
bezienswaardigheden. Boek eens een boot-
tocht over de rivier Moldau, welke de stad 
in tweeën splijt, of bezoek de Karelsbrug, 
welke u een fraai uitzicht biedt over de stad.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Praag waar u aan het 
begin van de avond aankomt. De tussenlig-
gende dag is ter vrije besteding. De één na 
laatste dag vertrekt u omstreeks 22.00 uur 
weer richting weer richting uw school, waar 
u de volgende dag in de ochtend aankomt.

Accommodaties
Hostel buiten het centrum: het treinen 
metrostation ligt op enkele minuten lopen 
van het hostel. Binnen 15 minuten bent u in 
het centrum. U verblijft in meerpersoonska-
mers geschikt voor vier tot acht personen.
Hostel in het centrum: dit hostel is gelegen 
in het centrum, in de wijk Praag 1. Op 200 me-
ter van het hostel bevindt zich een tramhalte. 

U verblijft op meerpersoonskamers geschikt 
voor vier tot zes personen. 
*** Hotel in het centrum: de tram of metro 
brengt u binnen 10 minuten naar het cen-
trum van Praag. 
U verblijft in twee- en driepersoonskamers.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: onder leiding van een 
Nederlandssprekende gids bezoekt u onder 
andere de Joodse wijk Josefov, de Prager 
Burcht en het oude centrum met zijn astro-
nomische uurwerk. 
Concentratiekamp Theresiënstadt: voor-
heen werden Tsjechische verzetstrijders 
hier gevangen gehouden, later werd het 
een concentratiekamp voor Joden. U be-
zoekt het concentratiekamp onder leiding 
van een gids.
Black Light Theater: een erg populaire the-
atervorm in Praag, anders zoals u gewend 
bent. Deze lichtshow zit vol met entertain-
ment, poëzie en creativiteit waarbij licht en 
donker een hoofdrol spelen. 
Kastelen Praag: Praag en zijn omgeving 
zijn voorzien van prachtige kastelen zoals 
de Konopiste en Karlstein. U kunt de kaste-
len bezichtigen onder leiding van een gids.

Weetje! Wist u dat de Praagse Burcht in 
het Guinness Book of World Records staat als 
grootste kasteel ter wereld, met een oppervlak 
van wel 7,5 ha.

TIP! Een reis naar Praag kunt u goed 
combineren met een bezoek aan de Duitse 
stad Dresden.

Gelegen in het noordwesten van Tjsechië, 
leent het Ertserbergte zich uitstekend als 
survivalbestemming. De hoogste berg is de 
Klinovec en is 1244 meter hoog. Het gebied 
kent een ongerepte natuur met diverse 
berg- en mijnsteden. Na diverse intensieve 
activiteiten als abseilen, mountainbiken of 
kanoën is het tijd voor wat ontspanning. 
Tevens is het mogelijk om een dagje een 
bezoek te brengen aan de hoofdstad Praag.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Tsje-
chië waar u aan het begin van de avond 
aankomt. De tussenliggende dag is ter vrije 
besteding. De één na laatste dag vertrekt 
u omstreeks 21.00 uur weer richting uw 
school, waar u de volgende dag in de loop 
van de ochtend aankomt.

Accommodatie
Bergcentrum:
plaatsje Jachymov op een rustige locatie 
gelegen en bestaat uit verschillende kleine 
accommodaties. U verblijft in meerper-
soonskamers geschikt voor twee tot vier 
personen. Het verblijf is op basis van 
halfpension.
***Hotel:
loopafstand van het centrum van Har-
rachov, op meerpersoonskamers voorzien 

Hostel buiten het centrum
p.p. vanaf € 98,50

Hostel in het centrum
p.p. vanaf € 103,00

***Hotel in het centrum
p.p. vanaf € 103,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Praag (incl. 1 nachtrit) en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

•  Excursiekilometers
•  2 x overnachting in meerpersoonskamers
•  2 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding
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Tsjechië actief

Al vanaf

€ 107,50
per persoon

4 dagen

 Wist u dat de Praagse Burcht in 
het Guinness Book of World Records staat als 
grootste kasteel ter wereld, met een oppervlak 

Gelegen in het noordwesten van Tjsechië, 
leent het Ertserbergte zich uitstekend als 
survivalbestemming. De hoogste berg is de 
Klinovec en is 1244 meter hoog. Het gebied 
kent een ongerepte natuur met diverse 
berg- en mijnsteden. Na diverse intensieve 
activiteiten als abseilen, mountainbiken of 
kanoën is het tijd voor wat ontspanning. 
Tevens is het mogelijk om een dagje een 
bezoek te brengen aan de hoofdstad Praag.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 06.00 uur naar Tsje-
chië waar u aan het begin van de avond 
aankomt. De tussenliggende dag is ter vrije 
besteding. De één na laatste dag vertrekt 
u omstreeks 21.00 uur weer richting uw 
school, waar u de volgende dag in de loop 
van de ochtend aankomt.

Accommodatie
Bergcentrum: het bergcentrum is in het 
plaatsje Jachymov op een rustige locatie 
gelegen en bestaat uit verschillende kleine 
accommodaties. U verblijft in meerper-
soonskamers geschikt voor twee tot vier 
personen. Het verblijf is op basis van 
halfpension.
***Hotel: U verblijft in een ***hotel, op 
loopafstand van het centrum van Har-
rachov, op meerpersoonskamers voorzien 

van douche en toilet. De verzorging is op 
basis van halfpension. Lunchpakketten zijn 
bij te boeken indien gewenst.

Excursiemogelijkheden
Er zijn vele excursiemogelijkheden, waar-
van wij enkele hieronder hebben uitgelicht:
Rope Centre: baan jezelf een weg tussen 
de boomtoppen en doorsta verschillende 
hindernissen bestaande uit klimrekken, 
smalle houten bruggetjes en touwobsta-
kels.
Boog- en geweerschieten: na enige 
instructie en oefenen heeft u de keuze uit 
verschillende schietbanen. 
Mountainbiken: voor de echte sportieve-
lingen met uithoudings- en doorzettings-
vermogen. Berg op, berg af, langs het water 
en door de bossen. Maak een keuze uit één 
van de routes en geniet van het veelzijdige 
landschap.
Kanoën: in een één- of tweepersoons 
kano’s vaart u een leuke route in zowel 
rustige delen van de rivier als in stroom-
versnellingen.
Karlovy Vary: een leuk stadje in het 
Ertsgebergte. Breng bijvoorbeeld een 
bezoek aan de glasfabriek of het kuuroord.

TIP! U kunt ook een soortgelijke reis maken 
naar Harrachov in het Reuzengebergte, dat 
ten noordoosten van Praag gelegen is.

Bergcentrum (HP) 
p.p. vanaf € 107,50

Hotel 
p.p. vanaf € 115,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Tsjechië (incl. 1 nachtrit) en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

•  Excursiekilometers
•  2 x overnachting in meerpersoonskamers
•  2 x ontbijt in de accommodatie
•  2 x diner in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding
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Krakau 6 dagen

Krakau is één van de belangrijkste histori-
sche steden ter wereld. Het oude stadscen-
trum is een opeenstapeling van historische 
gebouwen, kerken en herenhuizen. Verder 
zijn er over de hele stad tal van kunstgalerij-
en en exposities te bezoeken en is Krakau 
een uitstekende plaats om ontspannend 
te winkelen. Het fijne aan Krakau is dat het 
centrum van de stad vrij compact is, waar-
door u makkelijk alle bezienswaardigheden 
te voet kunt bezoeken.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 19.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Krakau waar u de 
volgende dag aan het begin van de och-
tend aankomt. Er is direct tijd om de stad 

te bezichtigen. De tussenliggende dagen 
zijn ter vrije besteding. De één na laatste 
dag vertrekt u omstreeks 22.00 uur weer 
richting uw school, waar u de volgende dag 
aankomt.

Excursiemogelijkheden
De Wawel: het koninklijk paleis van Krakau 
kent Renaissance kruisgangen en prachtig 
versierde zalen. Vroeger werden hier Poolse 
koningen gekroond en belangrijke beslis-
singen genomen. Naast het paleis staat de 
Wawel kathedraal met graven van konin-
gen, helden en dichters. 
Grote Markt: dit grote marktplein is het 
bruisende hart van de stad. Hier vindt u 
een aantal indrukwekkende bezienswaar-

digheden, zoals de zeer fraaie Mariakerk, 
Adalbertkerk en de Raadhuistoren.
Auschwitz-Birkenau: een vernietigings-
kamp voor Hongaarse Joden. Honderden 
barakken waren omgeven door diepe 
sloten en prikkeldraad met stroom. Er was 
zelfs een aparte afdeling voor vrouwen.

Hostel
p.p. vanaf € 127,00

Hotel
p.p. vanaf € 133,75

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Krakau (incl. 2 nachtritten) en 
v.v.

•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 
belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  Excursiekilometers
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 127,00
per persoon

Gdańsk 5 dagen

Handel en oorlog zijn twee termen die zijn 
verbonden aan de stad Gdańsk, die voor-
heen de naam Danzig had. De stad heeft 
een bloeiende periode gekend als Hanze-
stad en lag op een veelgebruikte handels-
route. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is veel van de stad gebombardeerd en 
vernietigd, maar ondanks dat heeft de stad 
zich terug op de kaart weten te zetten. Vele 
oude gebouwen zijn gerestaureerd. Kunst, 
cultuur en geschiedenis gaan uitstekend 
samen in deze stad.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 19.00 uur naar Gdańsk 

waar u de volgende dag aan het begin van 
de ochtend aankomt. Er is direct tijd om 
de stad te bezichtigen. De tussenliggende 
dag is ter vrije besteding. De één na laatste 
dag vertrekt u omstreeks 22.00 uur weer 
richting uw school, waar u de volgende dag 
in de ochtend aankomt.

Excursiemogelijkheden
Lange Markt: vroeger werd hier veel 
handel gedreven. Tegenwoordig bezoeken 
toeristen deze markt om de Neptunus 
fontein, de kleurrijke gevels om de markt, 
het stadhuis met daarin het Historisch 
Museum van de stad en de eeuwen oude 

Groene Poort. Tevens leent de markt zich 
uitstekend om één van de gezellige cafés 
en restaurants te bezoeken. 
Concentratiekamp Stutthof: dit was het 
eerste kamp dat zich buiten Duitsland 
bevond. In 1939 werd het kamp in gebruik 
genomen om Joden naar te deporteren. 
Hier kwamen meer dan zestigduizend  
mensen om het leven. Momenteel is  
concentratiekamp Stutthof opengesteld  
als Nationaal Museum.

Hostel
p.p. vanaf € 99,50

Hotel
p.p. vanaf € 105,75

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Gdansk (incl. 2 nachtritten) en v.v.
•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauffeur(s)

•  Excursiekilometers
•  2 x overnachting in meerpersoonskamers
•  2 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 99,50
per persoon Deze hoofdstad van Hongarije bestond 

oorspronkelijk uit twee steden; Boeda en 
Pest. De stad werd door de rivier de Donau 
gescheiden. Nu worden de steden met 
elkaar verbonden door de Kettingbrug. Het 
moderne stadsdeel Pest kent veel statige 
gebouwen zoals het parlementsgebouw en 
de Stefanus Basiliek. Het stadsgedeelte Boe
da kent aantrekkelijke musea en gebouwen 
zoals het Vissersbastion en het Koninklijk 
Paleis. Daarnaast is Boedapest rijk aan ther
male baden. Geniet van de veelzijdigheid 
van Boedapest!

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 19.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Boedapest waar u de 
volgende dag aan het begin van de mid-
dag aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 
ter vrije besteding. De één na laatste dag 
vertrekt u omstreeks 21.00 uur weer rich-
ting uw school, waar u de volgende dag in 
de loop van de dag bij uw school aankomt.

Accommodaties
Hostel in het centrum:
het centrum van Boedapest. U verblijft in 
meerpersoonskamers geschikt voor vier tot 
acht personen.
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Boedapest

Al vanaf

€ 143,00
per persoon

6 dagen

Deze hoofdstad van Hongarije bestond 
oorspronkelijk uit twee steden; Boeda en 
Pest. De stad werd door de rivier de Donau 
gescheiden. Nu worden de steden met 
elkaar verbonden door de Kettingbrug. Het 
moderne stadsdeel Pest kent veel statige 
gebouwen zoals het parlementsgebouw en 
de Stefanus Basiliek. Het stadsgedeelte Boe-
da kent aantrekkelijke musea en gebouwen 
zoals het Vissersbastion en het Koninklijk 
Paleis. Daarnaast is Boedapest rijk aan ther-
male baden. Geniet van de veelzijdigheid 
van Boedapest!

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 19.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Boedapest waar u de 
volgende dag aan het begin van de mid-
dag aankomt. Er is direct tijd om de stad te 
bezichtigen. De tussenliggende dagen zijn 
ter vrije besteding. De één na laatste dag 
vertrekt u omstreeks 21.00 uur weer rich-
ting uw school, waar u de volgende dag in 
de loop van de dag bij uw school aankomt.

Accommodaties
Hostel in het centrum: dit hostel ligt in 
het centrum van Boedapest. U verblijft in 
meerpersoonskamers geschikt voor vier tot 
acht personen.

Hotel aan de rand van het centrum: het 
metrostation ligt op 300 meter afstand van 
het hotel. U verblijft in twee- of drieper-
soonskamers.

Excursiemogelijkheden
Vissersbastion: het gebouw kent zeven 
verschillende witte torens welke symbool 
staan voor de zeven Magyaarse stammen. 
De torens bieden prachtig uitzicht over de 
stad.
Matthiaskerk: deze mooie kerk is naast 
het Vissersbastion gelegen. Hier werden de 
belangrijke huwelijken voltrokken en de 
koningen van Hongarije gekroond.
Burchtpaleis: op de westelijk oever van de 
Donau bevindt zich het Burchtpaleis, welke 
nu dienst doet als museum. De tuin van 
het paleis biedt uitzicht over de stad en de 
Donau.
Heldenplein: eind 19e eeuw aangelegd 
om het duizendste jaar van Hongarije te 
vieren. Op het plein treft u het Millennium 
Monument met daarachter twee zuilen met 
veertien standbeelden van Hongaarse be-
roemdheden. Verder treft u aan de noord-
kant het museum voor schone kunsten en 
aan de zuidkant de kunsthal van Boedapest.

Weetje!  Pálinka is de nationale 
volksdrank en wordt ook wel het ‘vuurwater’ 
genoemd. Het wordt gemaakt van fruit en 
wordt tijdens veel gelegenheden gedronken. 
De meest bekende is de ‘barackpálinka’ die 
gemaakt wordt van abrikozen.

Hostel in het centrum
p.p. vanaf € 143,00

***Hotel aan de rand van het centrum
p.p. vanaf € 160,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Boedapest (incl. 2 nachtritten) 
en v.v.

•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 
belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

•  Excursiekilometers
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding
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Rome

Al vanaf

€ 171,00
per persoon

6 dagen

Deze eeuwenoude stad kent een rijke 
historie en cultuur uit het Romeinse 
Rijk. Geniet van de Italiaanse keuken, de 
Italiaanse modehuizen en de fantastische 
bezienswaardigheden zoals het Pantheon, 
de Trevi Fontein en de Spaanse Trappen. 
Vanuit Rome maakt u ook gemakkelijk een 
dagexcursie naar Napels en Pompeï. Rome 
heeft veel te bieden en is dan ook niet 
voor niets een populaire bestemming voor 
schoolreizen.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 16.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Rome waar u de 
volgende dag aan het begin van de mid-
dag aankomt. Er is direct tijd om de stad 
te bezichtigen. De tussenliggende dagen 
zijn ter vrije besteding. De één na laatste 
dag vertrekt u omstreeks 21.00 uur weer 
richting uw school waar u de volgende dag 
in de loop van de avond aankomt.

Accommodaties
Hostel in het centrum: dit hostel ligt in 
het centrum van Rome, nabij metrostation 
Bologna. U verblijft in meerpersoonskamers 
geschikt voor zes tot tien personen.
**** Hotel aan de rand van het centrum:
dit hotel ligt vlakbij de GRA-ringweg van 
Rome. Het openbaar vervoer vindt u vlakbij. 

U verblijft in meerpersoonskamers geschikt 
voor drie personen.
*** Hotel in zone Termini: dit hotel ligt 
vlakbij station Termini in een rustige zone 
met een goede verbinding naar het cen-
trum. U verblijft in meerpersoonskamers.

Excursiemogelijkheden
Colosseum, Forum Romanum en Palatijn:
de gladiatoren streden in het amfi theater, 
in het Forum Romanum was het handels-
centrum van Rome en de Palatijn is één van 
de zeven heuvels van Rome. Bewonder de 
ruïnes van deze bijzondere gebouwen.
Vaticaans Museum: het kleinste onaf-
hankelijke land ter wereld en tevens de 
residentie van de Paus. Het Vaticaans 
Museum is opgesteld uit meerdere musea 
en galerieën en het heeft een bijzondere 
collectie aan kunstschatten opgebouwd.
Pantheon: ook wel de ‘Romeinse tempel 
voor alle goden’. De rechthoekige zuilen-
gang en de bolvormige koepel maken deze 
tempel een bijzondere bezienswaardig-
heid.
Spaanse trappen: deze Spaanse trappen 
zijn een geliefde ontmoetingsplaats. De 
inwoners van Rome komen hier om men-
sen te bekijken, fl irten, schrijven of muziek 
te maken. Ook bij toeristen is dit een 
populaire bezienswaardigheid. De Spaanse 

trappen verbinden de kerk Trinità dei Monti 
met de Piazza de Spagna.

Toscane is een schitterende regio en 
wereldberoemd om zijn prachtige 
landschap, geschiedenis en kunst. Van 
middeleeuwse stadjes met kunstschat-
ten naar heuvels vol met olijfbomen en 
wijnranken is deze allesomvattende regio 
zeker de moeite waard om te bezoeken. 
Bezoek de hoofdstad Florence, gesticht als 
Romeins legerkamp en tevens de belang-
rijkste Renaissancestad ter wereld. Of de 
stad Pisa, bekend om zijn scheve toren. 
Toscane is een waar openluchtmuseum en 
bezit alle onderdelen voor een geweldige 
schoolreis.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 16.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Italië waar u de 
volgende dag in de ochtend aankomt. Er 
is direct tijd om de stad te bezichtigen. 
De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. De één na laatste dag vertrekt 
u omstreeks 21.00 uur weer richting uw 
school, waar u de volgende dag in de loop 
van de avond aankomt.

Accommodaties
*** Hotel Montecatini:
traal in Montecatini. U verblijft in meerper-
soonskamers.

Hostel in het centrum
p.p. vanaf € 171,00

*** Hotel in zone Termini
p.p. vanaf € 178,00 

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Rome (incl. 2 nachtritten) en v.v.
• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 

belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

• Excursiekilometers
• 3 x overnachting in meerpersoonskamers
• 3 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Weetje! Gooi 1 muntje over uw schouder 
in de Trevi fontein en u zult volgens de legende 
weer terugkeren naar Rome.
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Toscane

Al vanaf

€ 217,00
per persoon

7 dagen

trappen verbinden de kerk Trinità dei Monti 

Toscane is een schitterende regio en 
wereldberoemd om zijn prachtige 
landschap, geschiedenis en kunst. Van 
middeleeuwse stadjes met kunstschat-
ten naar heuvels vol met olijfbomen en 
wijnranken is deze allesomvattende regio 
zeker de moeite waard om te bezoeken. 
Bezoek de hoofdstad Florence, gesticht als 
Romeins legerkamp en tevens de belang-
rijkste Renaissancestad ter wereld. Of de 
stad Pisa, bekend om zijn scheve toren. 
Toscane is een waar openluchtmuseum en 
bezit alle onderdelen voor een geweldige 
schoolreis.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 16.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Italië waar u de 
volgende dag in de ochtend aankomt. Er 
is direct tijd om de stad te bezichtigen. 
De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. De één na laatste dag vertrekt 
u omstreeks 21.00 uur weer richting uw 
school, waar u de volgende dag in de loop 
van de avond aankomt.

Accommodaties
*** Hotel Montecatini: dit hotel ligt cen-
traal in Montecatini. U verblijft in meerper-
soonskamers.

*** Hotel Florence: dit hotel ligt in het 
centrum van Florence. U verblijft in meer-
persoonskamers.

Excursiemogelijkheden
Florence: vol met culturele bezienswaar-
digheden en historische monumenten, 
is Florence erg populair onder toeristen. 
Florence is één van de belangrijkste steden 
op het gebied van kunst, literatuur en 
architectuur. Vooral het paleis Palazzo 
Vecchio is erg in trek. Het gebouw heeft 
een 94 meter hoge toren en kunstwerken 
van Michelangelo en Leonardo da Vinci. 
Gesticht als raadshuis huist hier tegen-
woordig nog het stadsbestuur.
Lucca: deze rustige, oude Romeinse stad 
kent vele historische gebouwen zoals de 
kerk San Martino en het plein met de Ro-
maans Katholieke basiliek San Michele.
Siena: dit stadje beschikt over één van de 
mooiste pleinen van Europa; Piazza del 
Campo. Daarbij doet de Duomo van Siena 
zeker niet onder met zijn beeldhouwwer-
ken van Michelangelo en Nicola Pisano.
San Gimignano: dit middeleeuwse stadje 
heeft veel te bieden op het gebied van 
kunst, winkels en restaurants. 
Pisa: dit is een relatief klein maar typisch 
Toscaans stadje die we allemaal kennen 

van de wereldberoemde ‘scheve toren’. 
De toren is 55 meter hoog en heeft 
297 treden. Naast de toren vindt u hier 
de Dom, een 11e eeuwse kathedraal en 
grootste doopkapel ter wereld en het 
Camposanto.

€ 178,00 

*** Hotel Montecatini
p.p. vanaf € 217,00

*** Hotel Florence
p.p. vanaf € 251,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Toscane (incl. 2 nachtritten) en 
v.v.

•  Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 
belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

•  Excursiekilometers
•  4 x overnachting in meerpersoonskamers
•  4 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

 Gooi 1 muntje over uw schouder 
in de Trevi fontein en u zult volgens de legende 
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Barcelona

Al vanaf

€ 145,00
per persoon

6 dagen

Een zeer geliefde bestemming bij scholen. 
Een bruisende stad vol met toeristische 
trekpleisters. Denk aan Park Güell, het nabij-
gelegen Montserrat, La Rambla en Font Mà-
gica. Daarnaast kunt u in Barcelona heerlijk 
genieten van het strand, de mediterraanse 
sfeer en uiteraard de Spaanse keuken met 
haar beroemde tapas.

Reisprogramma
U vertrekt omstreeks 16.00 uur per Tourist 
Class touringcar naar Barcelona waar u 
de volgende dag in de ochtend aankomt. 
Er is direct tijd om de stad te bezichtigen. 
De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. De één na laatste dag vertrekt 
u omstreeks 21.00 uur weer richting uw 
school, waar u de volgende dag in de loop 
van de avond aankomt.

Accommodaties
Hostel in het centrum: dit moderne hostel 
ligt op 5 minuten afstand van La Rambla. U 
verblijft in meerpersoonskamers geschikt 
voor zes tot twaalf personen.
Hotel aan de Costa Brava: het hotel ligt 
op loopafstand van het strand van Malgrat 
de Mar. U verblijft in meerpersoonskamers 
geschikt voor twee of drie personen.
Gastgezinnen: u verblijft bij gastvrije en 
traditionele Spaanse gastgezinnen.

Excursiemogelijkheden
Sagrada Familia: als belangrijkste beziens-
waardigheid van Barcelona mag u de Sa-
grada Familia niet overslaan. Er wordt nog 
altijd aan de kathedraal gebouwd. Vanuit 
de torens heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad.
Camp Nou: het legendarische voetbal-
stadion van FC Barcelona. Tijdens de tour 
bezoekt u onder andere de kleedkamers, de 
persruimte en het museum. 
Fietsen door Barcelona: onder begelei-
ding van een Nederlandssprekende gids 
fi etst u langs alle bekende en minder 
bekende bezienswaardig heden, karakteris-
tieke pleinen, parken en kunstwerken van 
Barcelona.
Cosmo Caixa: dat wetenschap niet saai 
hoeft te zijn bewijst dit museum. Beleef de 
wetenschap op een interactieve manier 
in Europa’s modernste en beste weten-
schapsmuseum.

Hostel in het centrum
p.p. vanaf € 145,00

*** Hotel aan de Costa Brava
p.p. vanaf € 171,00

Gastgezinnen
p.p. vanaf € 219,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Vervoer per Tourist Class touringcar van uw 

school naar Barcelona (incl. 2 nachtritten) 
en v.v.

• Parkeerkosten, BTW, buitenlandse 
belastingen, tolgelden en verzorgingskosten 
chauff eur(s)

• Excursiekilometers
• 3 x overnachting in meerpersoonskamers
• 3 x ontbijt in de accommodatie / gast-

gezinnen
• 3 x lunchpakket en diner (bij de 

gastgezinnen)
• 3 x diner in de accommodatie (bij hotel aan 

de Costa Brava)
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

De derde stad van Spanje heeft een oud 
stadscentrum, een bruisend dag- en nacht-
leven, stranden en vele bezienswaardighe-
den. Geen massatoerisme maar het echte 
Spanje met moderne architectuur, waar de 
paella zijn oorsprong vond.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreff ende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Valencia. Bij aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. De 
tussenliggende dagen zijn ter vrije beste-
ding. De laatste dag wordt u bij de accom-
modatie opgehaald voor de transfer naar de 
luchthaven, waar uw terugvlucht vertrekt.

Op het gebied van economie, politiek, cultuur 
en kunst is Sevilla één van de belangrijkste 
steden van Zuid-Spanje. De stad kent Arabi-
sche invloeden en smalle straatjes in de oude 
binnenstad. Dankzij haar rijke culturele verle-
den biedt Sevilla vele bezienswaardigheden. 
Breng eens een bezoek aan een fl amenco 
show, Torre del Oro of Plaza de España.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreff ende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Sevilla. Bij aankomst brengt een 
touringcar u naar de accommodatie. De tus-
senliggende dagen zijn ter vrije besteding. 
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Valencia 4 dagen

De derde stad van Spanje heeft een oud 
stadscentrum, een bruisend dag- en nacht-
leven, stranden en vele bezienswaardighe-
den. Geen massatoerisme maar het echte 
Spanje met moderne architectuur, waar de 
paella zijn oorsprong vond.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Valencia. Bij aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. De 
tussenliggende dagen zijn ter vrije beste-
ding. De laatste dag wordt u bij de accom-
modatie opgehaald voor de transfer naar de 
luchthaven, waar uw terugvlucht vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Ciudad de las Artes y las Ciencias: de stad 
van de kunst en wetenschap. Een kleine 
stad bestaande uit een cultureel centrum 
met een groot operagebouw, interactief 
museum, oceanografisch park, bioscoop 
met IMAX-films en lasershows, moderne 
architectuur en beeldhouwwerken. 
La Lonja de la Seda: als onderdeel van 
de UNESCO Werelderfgoedlijst, werd dit 
gebouw oorspronkelijk gebruikt als beurs 
voor de zijdehandel. Het gebouw is één van 
de meest beroemde private laatgotische 
bouwwerken in Europa.
Kathedraal van Valencia, la Seu: deze 
kathedraal is voorzien van drie deuren, 

welke symbool staan voor de drie bouw-
stijlen van de kathedraal. De kathedraal is 
van oorsprong Romaans, de klokkentoren 
is gotisch en het interieur is voornamelijk 
barokstijl.

TIP! Veel mensen weten niet dat paella 
uit Valencia komt. Dus proef deze lokale 
specialiteit!

Hostel 
p.p. vanaf € 247,00

*** Hotel
p.p. vanaf € 291,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van 

Valencia incl. tax en handbagage
•  Transfer vanaf de luchthaven van Valencia 

naar de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 247,00
per persoon

Sevilla 4 dagen

Op het gebied van economie, politiek, cultuur 
en kunst is Sevilla één van de belangrijkste 
steden van Zuid-Spanje. De stad kent Arabi-
sche invloeden en smalle straatjes in de oude 
binnenstad. Dankzij haar rijke culturele verle-
den biedt Sevilla vele bezienswaardigheden. 
Breng eens een bezoek aan een flamenco 
show, Torre del Oro of Plaza de España.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Sevilla. Bij aankomst brengt een 
touringcar u naar de accommodatie. De tus-
senliggende dagen zijn ter vrije besteding. 

De laatste dag wordt u bij de accommodatie 
opgehaald voor de transfer naar de luchtha-
ven, waar uw terugvlucht vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Real Alcázar: het koninklijk paleis is het 
oudste paleis van Europa welke nog steeds 
gebruikt wordt. Het paleis is omgeven door 
prachtige tuinen met beelden, fonteinen en 
watervallen. 
Kathedraal van Sevilla: deze Gotische ka-
thedraal is met zijn 116 meter lengte één van 
de grootste ter wereld. De kathedraal kent 
een rijk versierd interieur met een schatka-
mer en klokkentoren. De toren Giralda is 

voorzien van een draaibaar bronzen beeld.
Metropol Parasol: dit futuristische gebouw 
is een samensmelting van oude en nieuwe 
bouwwerken. Het gebouw bestaat uit zes 
zogenaamde parasols. Het Metropol is een 
deel van de stad waar u een museum, markt, 
bar, terras en restaurant treft.

TIP! Woon een typisch Spaanse Flamenco 
show bij!

Hostel 
p.p. vanaf € 293,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van Sevilla 

incl. tax en handbagage
•  Transfer vanaf de luchthaven van Sevilla 

naar de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 293,00
per persoon
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Madrid 4 dagen

Deze karakteristieke hoofdstad van Por
tugal biedt zowel historische gebouwen 
en mooie uitzichtpunten als hippe bars en 
restaurants. Bezoek het klooster Mosteiro 
de Jerónimos met een maritiem museum 
of neem plaats op één van de gezellige 
terrasjes. Iedere wijk in Lissabon heeft zijn 
eigen karakter en uitstraling wat erg leuk is 
om per fiets te verkennen.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar 
de desbetreffende luchthaven. U vliegt 
rechtstreeks naar Lissabon. Bij aankomst 
brengt een touringcar u naar de accommo

Madrid ligt als hoofdstad van Spanje op 
zo’n 655 meter hoogte. Zodra u voet op 
Spaanse bodem zet, proeft u de ontspan-
nen sfeer en het buitenleven dat kenmer-
kend is voor de Madrileños. Zo is er ’s mid-
dags de siësta en zijn er veel cafés, terrasjes 
en restaurants. Ontdek de vele culturele 
en historische gebouwen én natuurlijk de 
leuke straatjes en winkeltjes.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Madrid. Bij aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. 
De tussenliggende dagen zijn ter vrije 

besteding. De laatste dag wordt u bij de 
accommodatie opgehaald voor de transfer 
naar de luchthaven, waar uw terugvlucht 
vertrekt.

Excursiemogelijkheden 
Fietstour: fiets met een enthousiaste 
Nederlandstalige gids langs de wereldbe-
roemde highlights en uiteraard ook naar 
de minder bekende, maar karakteristieke 
pleinen, gebouwen, parken en kunstwerken 
van Madrid.
Palacio Real: dit koninklijk paleis, is 
gelegen in het westelijke deel van Madrid. 
Het paleis is de officiële residentie van de 
Spaanse koninklijke familie. Hoewel de 

familie niet in dit paleis woont, maar in 
het “Palacio de la Zarzuela”, wordt het nog 
steeds gebruikt bij officiële ceremonies.
Plaza Mayor: het plein is in 1854 gerea-
liseerd in een neoklassieke stijl. In dit jaar 
werd ook het standbeeld van Felipe III 
geplaatst waarmee een einde kwam aan 
de grootschalige evenementen die werden 
gehouden op het plein. Vandaag de dag 
worden er weer grote feesten op het plein 
gegeven waaronder de lokale feesten van 
Madrid.

Hostel
p.p. vanaf € 241,00

Hotel  
p.p. vanaf € 255,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van Madrid 

incl. tax en handbagage
•  Transfer van de luchthaven van Madrid naar 

de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 241,00
per persoon

Rondreis Andalusië 5 dagen

Porto is de tweede stad van Portugal, in de 
volksmond ook vaak Oporto (de haven) ge
noemd, geniet vooral bekendheid door de 
heerlijke portwijn. Het historische centrum 
behoort tot de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. In de oude volkswijk Ribeira, met 
wapperend wasgoed, gevels met tegeltjes 
en smalle, steile steegjes proeft u de sfeer 
van het rijke verleden. Rond de kathedraal 
vindt u tal van historische monumenten en 
in de Cordoaria-tuinen is het goed toeven.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht
streeks naar Porto. Bij aankomst brengt een 

Andalusië ligt in het zuiden van Spanje en 
wordt gevormd door 8 provincies met een 
oppervlakte van 87.000 vierkante kilometer. 
Het is de op één na grootste autonome 
regio in Spanje. Er is genoeg te beleven 
in Andalusië, van cultuur, lange stranden 
en wintersportmogelijkheden tot witte 
dorpjes om te bezoeken. De vier grootste 
steden van Andalusië zijn: Málaga, Granada, 
Córdova en Sevilla. Tijdens uw rondreis 
ontdekt u Granada, Córdoba en Sevilla.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Sevilla. Na aankomst brengt 

een touringcar u naar de accommodatie in 
Sevilla, waar u twee nachten zult verblijven. 
De eerste twee dagen zijn geheel vrij te 
besteden. Bezoek bijvoorbeeld het Real 
Alcázar, Torre del Oro of woon een Fla-
menco show bij. Op dag 3 vertrekt u na het 
ontbijt naar Córdoba, waar u de middag vrij 
kunt besteden. Hier kunt u bijvoorbeeld de 
Mezquita bezoeken. Vroeger diende dit als 
moskee en sinds 1236 is het de kathedraal 
van Córdoba. Aan het eind van de middag 
vertrekt u naar Granada. Na een 2,5 uur 
durende rit komt u aan bij uw accommo-
datie in Granada. Hier zult u twee nachten 
verblijven. Een bezoek aan het Alhambra, 
mag tijdens uw schoolreis niet ontbreken. 

Op de laatste dag wordt u naar het vlieg-
veld van Málaga gebracht. Aangekomen op 
de luchthaven reist u op eigen gelegenheid 
terug naar uw school.

TIP! U kunt uw reis uitbreiden met een 
overnachting in Málaga; een mooie stad 
gelegen aan de Middellandse Zee.

Rondreis
p.p. vanaf € 321,00 

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Heenvlucht naar de luchthaven van Sevilla 

en de terugvlucht vanaf de luchthaven van 
Málaga incl. tax en handbagage

•  Transfer van de luchthaven in Sevilla naar de 
accommodatie in Sevilla

•  Transfer van Sevilla naar de accommodatie 
in Granada via Córdoba

•  Transfer van Granada naar de luchthaven 
van Malaga

•  2 x overnachting in meerpersoonskamers in 
Sevilla

•  2 x overnachting in meerpersoonskamers in 
Granada

•  4 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 321,00
per persoon
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Lissabon 4 dagen

Deze karakteristieke hoofdstad van Por-
tugal biedt zowel historische gebouwen 
en mooie uitzichtpunten als hippe bars en 
restaurants. Bezoek het klooster Mosteiro 
de Jerónimos met een maritiem museum 
of neem plaats op één van de gezellige 
terrasjes. Iedere wijk in Lissabon heeft zijn 
eigen karakter en uitstraling wat erg leuk is 
om per fiets te verkennen.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar 
de desbetreffende luchthaven. U vliegt 
rechtstreeks naar Lissabon. Bij aankomst 
brengt een touringcar u naar de accommo-

datie. De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. De laatste dag wordt u bij de 
accommodatie opgehaald voor de transfer 
naar de luchthaven, waar uw terugvlucht 
vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Torre de Belém: deze verdedigingstoren, 
gebouwd in Manuelstijl, diende in de 16e 
eeuw als uitkijkpost. De toren was ook een 
eerbetoon aan de ontdekkingsreizigers 
die vanuit Portugal vertrokken. Vooral in 
de ochtend is deze toren een prachtig 
aangezicht. 

Castelo de São Jorge: dit kasteel behoort 
met zijn tien torens tot de oudste over-
blijfselen van Lissabon. Gelegen op een 
hoge heuveltop, biedt het een schitterend 
uitzicht over Lissabon.
Alfama: deze wijk is het oudste gedeelte 
van Lissabon en de bakermat van de Fado. 
In de smalle straatjes treft u diverse Fado-
bars en restaurants, de kathedraal van Lis-
sabon en het klooster São Vicente de Fora.

TIP! Proef eens het typische gebakje uit 
Portugal Pastéis de Nata.

de grootschalige evenementen die werden 

Hostel
p.p. vanaf € 289,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
• Retourvlucht naar de luchthaven van 

Lissabon incl. tax en handbagage
• Transfer vanaf de luchthaven van Lissabon 

naar de accommodatie en v.v.
• 3 x overnachting in meerpersoonskamers
• 3 x ontbijt in de accommodatie
• Lakenpakket
• 24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
• Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 289,00
per persoon

Porto 4 dagen

Porto is de tweede stad van Portugal, in de 
volksmond ook vaak Oporto (de haven) ge-
noemd, geniet vooral bekendheid door de 
heerlijke portwijn. Het historische centrum 
behoort tot de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. In de oude volkswijk Ribeira, met 
wapperend wasgoed, gevels met tegeltjes 
en smalle, steile steegjes proeft u de sfeer 
van het rijke verleden. Rond de kathedraal 
vindt u tal van historische monumenten en 
in de Cordoaria-tuinen is het goed toeven.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Porto. Bij aankomst brengt een 

touringcar u naar de accommodatie. De tus-
senliggende dagen zijn ter vrije besteding. 
De laatste dag wordt u bij de accommo-
datie opgehaald voor de transfer naar de 
luchthaven, waar uw terugvlucht vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Stadswandeling: onder leiding van een 
Engelstalige gids wandelt u onder andere 
door het historische centrum, de wijk 
Ribeira, langs de rivier en de beroemde 
ijzeren brug: Dom Luís I-brug. 
Dom Luís I-brug: dit is de bekendste en 
meest imposante brug van Porto. Het is 
ontworpen door de Belgische leerling van 
Gustave Eiffel.

Igreja en Torre dos Clérigos: de Igreja 
dos Clérigos is een barokke kerk, waarvan 
de klokkentoren, Torre dos Clérigos hoog 
boven Porto uitsteekt. De kerk is ontworpen 
door Nicolau Nasoni, een Italiaanse archi-
tect en schilder. Sinds zijn dood in 1773, ligt 
Nasoni begraven in de kerk. De toren is 75 
meter hoog en om op het uitkijkplatform 
te komen, moet u 225 trappen beklimmen. 
Maar dan heeft u wel een prachtig uitzicht 
over Porto!

veld van Málaga gebracht. Aangekomen op 
de luchthaven reist u op eigen gelegenheid 

Hostel
p.p. vanaf € 226,00

Hotel
p.p. vanaf € 245,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van Porto 

incl. tax en handbagage
•  Transfer van de luchthaven van Porto naar 

de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

€ 321,00 

Al vanaf

€ 226,00
per persoon

K52_120312_19-20.indd   35 20-08-19   12:09



36   •   Scooltrips 2019 - 2020

Athene 4 dagen

Athene, de stad van de Olympische Spelen, 
klassieke Griekse oudheden en talloze mu-
sea met unieke vondsten. Rijk aan historie 
beschikt Athene over vele ruïnes en gebou-
wen. Ontdek wat Athene allemaal te bieden 
heeft. Breng een bezoek aan de markt bij het 
Monastiraki-plein en struin door de steile, 
smalle straatjes met sfeervolle winkeltjes en 
barretjes.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Athene. Bij aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. De 
tussenliggende dagen zijn ter vrije beste-

ding. De laatste dag wordt u bij de accom-
modatie opgehaald voor de transfer naar de 
luchthaven, waar uw terugvlucht vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Acropolis - Parthenon: de bekendste ruïne 
en symbool van Athene, met aan de top de 
tempel Parthenon, toegewijd aan de godin 
Athene. Andere bezienswaardigheden van 
de Acropolis zijn het Dionysos amfithea-
ter, de tempel van Nikè en het Acropolis 
museum.
Plaka: deze pittoreske buurt van Athene 
kenmerkt zich door zijn huizen in neoklassie-
ke kleuren, kleine tuinen en smalle straatjes. 
Typisch sfeervol Griekenland. Hier treft u veel 

souvenir- en kledingwinkeltjes en terrasjes.
Nationaal Archeologisch Museum: het 
grootste archeologische museum van Grie-
kenland en tevens één van de belangrijkste 
musea voor de Griekse kunst. Zo treft u hier 
het 2 meter grote beeld van Poseidon en het 
gouden masker van Agamemnon. 
Dagcruise: vanaf Athene maakt u een cruise 
langs de eilanden Poros, Hydra en Egina. 
Lunch is inclusief.

Hostel
p.p. vanaf € 259,00

*** Hotel
p.p. vanaf € 286,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van Athene 

incl. tax en handbagage
•  Transfer vanaf de luchthaven van Athene 

naar de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 259,00
per persoon

Rondreis Griekenland 7 dagen

Het land van de souvlaki, Sirtaki en de my-
thologische verhalen. Een schoolreis naar 
Griekenland verzekert u van een reis met 
prachtig weer (meer dan 300 dagen zon per 
jaar), heerlijk eten en bijzondere beziens-
waardigheden.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Athene. Na aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie in 
Athene, waar u de eerste drie nachten in 
een hotel zult verblijven. De tweede dag 
maakt u een eilandcruise vanaf Athene 
naar Poros, Hydra, en Egina, inclusief lunch. 

De andere dag kunt u bijvoorbeeld met 
een gids de stad te voet verkennen. Op de 
vierde dag vertrekt u na het ontbijt richting 
Olympia. Onderweg maakt u een stop in 
Korinthe, een stad met een centrum met 
archeologische bezienswaardigheden 
zoals de Apollo tempel en het kanaal van 
Korinthe. Vervolgens rijdt u door naar 
Olympia waar u de komende nacht verblijft. 
In Olympia kunt u onder andere de tempels 
van Zeus en Hera bezoeken en vindt u het 
Olympisch stadion, waar elke vier jaar het 
Olympisch vuur wordt ontstoken.

De ochtend heeft u nog te besteden in 
Olympia, in de middag vertrekt u richting 

de beroemde archeologische stad Delphi, 
waar u 1 nacht zult doorbrengen. Hier vindt 
u onder andere de tempel van Apollo, het 
Byzantijnse klooster Osios Loukas en het 
dorp Arachova. De ochtend is in Delphi 
te besteden en in de middag reist u weer 
terug naar Athene, waar u de laatste nacht 
zult verblijven. De laatste dag wordt u bij de 
accommodatie opgehaald voor de transfer 
naar de luchthaven, waar uw terugvlucht 
vertrekt.

Rondreis
p.p. vanaf € 425,00
 
In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van Athene 

incl. tax en handbagage
•  Transfer van de luchthaven in Athene naar 

de accommodatie in Athene en v.v.
•  Touringcar voor 5 dagen
•  4 x overnachting in Athene
•  1 x overnachting in Olympia
•  1 x overnachting in Delphi
•  6 x ontbijt in de accommodatie
•  Dagcruise naar Poros, Hydra en Egina vanuit 

Athene (incl. lunch aan boord)
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 425,00
per persoon Op slechts een paar uur vliegen stapt u 

in een andere wereld: de wereld van de 
sprookjes van Duizend-en-een-nacht. Het 
gastvrije Marokko heeft een zeer rijke en 
eeuwenoude geschiedenis. Drink een kopje 
muntthee, slenter door de kleurrijke soukhs 
(markten met kraampjes) op zoek naar 
souvenirs of ontdek de oude kasbahs (om-
muurde woongemeenschappen).

Marokko is gelegen aan de Middellandse 
Zee en grenst aan Algerije. De hoofdstad is 
Rabat, maar de grootste stad is Casablanca. 
Marokko kent vier koningssteden: Mar
rakech, Rabat, Fez en Meknès. Tijdens deze 
rondreis bezoekt u twee van deze steden: 
Marrakech en Casablanca. Naast de twee 
koningssteden, maakt u kennis met de 
Zagora woestijn en Ouarzazate.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar 
de desbetreffende luchthaven. U vliegt 
rechtstreeks naar Casablanca. Na aankomst 
brengt een touringcar u naar de accommo
datie in Casablanca, waar u een nacht zult 
verblijven. Tijdens uw verblijf in Casablanca 
mag een bezoek aan de imposante Hassan 
II moskee niet ontbreken. De volgende dag 
vertrekt u naar Marrakech. Na een 3 uur 
durende rit komt u aan bij de accommoda-
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het 2 meter grote beeld van Poseidon en het 

 vanaf Athene maakt u een cruise 

waar u 1 nacht zult doorbrengen. Hier vindt 

zult verblijven. De laatste dag wordt u bij de 
accommodatie opgehaald voor de transfer 

Rondreis Marokko

Al vanaf

€ 428,50
per persoon

6 dagen

Op slechts een paar uur vliegen stapt u 
in een andere wereld: de wereld van de 
sprookjes van Duizend-en-een-nacht. Het 
gastvrije Marokko heeft een zeer rijke en 
eeuwenoude geschiedenis. Drink een kopje 
muntthee, slenter door de kleurrijke soukhs 
(markten met kraampjes) op zoek naar 
souvenirs of ontdek de oude kasbahs (om-
muurde woongemeenschappen).

Marokko is gelegen aan de Middellandse 
Zee en grenst aan Algerije. De hoofdstad is 
Rabat, maar de grootste stad is Casablanca. 
Marokko kent vier koningssteden: Mar-
rakech, Rabat, Fez en Meknès. Tijdens deze 
rondreis bezoekt u twee van deze steden: 
Marrakech en Casablanca. Naast de twee 
koningssteden, maakt u kennis met de 
Zagora woestijn en Ouarzazate.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar 
de desbetreff ende luchthaven. U vliegt 
rechtstreeks naar Casablanca. Na aankomst 
brengt een touringcar u naar de accommo-
datie in Casablanca, waar u een nacht zult 
verblijven. Tijdens uw verblijf in Casablanca 
mag een bezoek aan de imposante Hassan 
II moskee niet ontbreken. De volgende dag 
vertrekt u naar Marrakech. Na een 3 uur 
durende rit komt u aan bij de accommoda-

tie. De tweede en derde dag heeft u de tijd 
om de stad en de omgeving van Marrakech 
te bezoeken. Op één van deze dagen kunt 
u ervoor kiezen om u rond te laten leiden 
door de souks, de medina, Bahia Paleis, 
Medersa Ben Youssef en de leerlooierijen. 
U kunt excursies maken naar Boulmane, 
Dades, de waterval van D’Ouzoud en 
Todgha Canyons. Op dag vier staat er na het 
ontbijt een transfer voor u klaar en wordt 
u naar de woestijn gebracht. Tijdens deze 
mooie rit door het Atlasgebergte worden 
diverse fotostops gemaakt. Via de Kasbah 
Tifoultoute, Ouarzazate en de Draa Valley 
wordt u naar de Zagora woestijn gebracht. 
Na aankomst in Zagora gaat u verder per 
kameel! U zal hier overnachten in bedoeïe-
nententen midden in de zandwoestijn en er 
‘s avonds dineren.

U staat vroeg op om de mooie zonsopgang 
in de woestijn te zien. Vervolgens ontbijt 
u en hierna vertrekt u weer per kameel 
naar Zagora. Hier staat de transfer gereed 
die u naar Ouarzazate brengt, waar u de 
laatste nacht zult verblijven. U kunt nog 
een bezoek brengen aan Aït-Ben-Haddou, 
een middeleeuwse verstevigde stad. Op de 
laatste dag wordt u bij de accommodatie 
opgehaald voor vertrek naar de luchthaven, 
waar uw terugvlucht vertrekt. Na aankomst 

op de luchthaven reist u op eigen gelegen-
heid terug naar uw school.

Rondreis
p.p. vanaf € 428,50

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Heenvlucht naar de luchthaven van 

Casablanca en terugvlucht vanaf de 
luchthaven van Marrakech incl. tax en 
handbagage

•  Transfer van de luchthaven van Casablanca 
naar de accommodatie

•  Transfer van Casablanca naar Marrakech
•  Transfer van Ouarzazate naar de luchthaven 

van Marrakech
•  1 x overnachting in Casablanca
•  2 x overnachting in Marrakech
•  1 x overnachting in Ouarzazate
•  4 x ontbijt in de accommodatie
•  1 x 2-daagse excursie naar de Zagora woestijn, 

inclusief kameel rijden, overnachting in 
bedoeïenententen, diner en ontbijt

•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding
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Marrakech 4 dagen

Marrakech, ook wel de Rode stad genoemd 
vanwege de kleur van de huizen. De stad 
van Duizend-en-een-nacht, zo mysterieus 
en bijzonder. Bezoek het oude, charmante 
stadsgedeelte met het Jeema el-Fna plein 
en laat u verrassen door de sfeervolle 
smalle straatjes, de paleizen, moskeeën en 
de drukbezochte soeks met ambachtelijke 
spullen.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar 
de desbetreffende luchthaven. U vliegt 
rechtstreeks naar Marrakech. Bij aankomst 
brengt een touringcar u naar de accommo-

datie. De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. De laatste dag wordt u bij de 
accommodatie opgehaald voor de transfer 
naar de luchthaven, waar uw terugvlucht 
vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Koutoubia Moskee: gelegen op het  
Jeema el-Fna plein is de Koutoubia Moskee 
het spirituele symbool van de stad.  
’s Avonds is de minaret schitterend verlicht 
en weerklinkt de adhan (oproep tot gebed) 
in de hele stad.
Medersa Ben Youssef: één van de oudste 
koranscholen in Marokko voorzien van 

prachtige architectuur. U treft er binnen-
plaatsen, een gebedsruimte en kleine stu-
dentenhuizen waar de studenten vroeger 
verbleven.
Palais de la Bahia: het paleis kent maar 
liefst meer dan 150 kamers omgeven door 
diverse tuinen. Het paleis werd gebouwd 
voor Ahmed Ibn Moussa en zijn harem. De 
kamers zijn rijkelijk versierd met marmer, 
mozaïek en houtsnijwerk.

Hostel in de soeks
p.p. vanaf € 247,00

Riad in de soeks
p.p. vanaf € 252,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van 

Marrakech incl. tax en handbagage
•  Transfer vanaf de luchthaven van Marrakech 

naar de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma voorbereiding

Al vanaf

€ 247,00
per persoon

Istanbul 4 dagen

In deze wereldstad zal u zich niet snel ver-
velen. Europa en Azië smelten hier samen 
in een stad met een overvloed aan paleizen, 
moskeeën, kerken en musea. Bezoek de 
Grote Bazaar, de grootste markt ter wereld 
met meer dan 4000 winkeltjes of maak een 
boottocht over de Bosphorus.

Reisprogramma
U vertrekt op eigen gelegenheid naar de 
desbetreffende luchthaven. U vliegt recht-
streeks naar Istanbul. Bij aankomst brengt 
een touringcar u naar de accommodatie. 
De tussenliggende dagen zijn ter vrije 
besteding. De laatste dag wordt u bij de 
accommodatie opgehaald voor de transfer 

naar de luchthaven, waar uw terugvlucht 
vertrekt.

Excursiemogelijkheden
Topkapi Paleis: het paleis was jarenlang 
het onderkomen van de Ottomaanse sul-
tans maar dient tegenwoordig als museum. 
Ontdek hoe de sultans vroeger leefden. 
Bezichtig onder andere de paviljoenen, de 
schatkamer voorzien van juwelen en siera-
den en de prachtige binnentuinen.
Hagia Sophia: deze moskee was oorspron-
kelijk een kathedraal en dient nu al jaren 
als museum. Kenmerkend is het overweldi-
gende interieur en de koepel. Bewonder de 
fresco’s en mozaïeken.

Sultan Ahmet Moskee: ook wel blauwe 
moskee genoemd dankzij de 21.000 
blauwe tegeltjes aan de binnenzijde van 
de moskee. De moskee heeft een koepel 
van maar liefst 33 meter doorsnede en zes 
minaretten.

Weetje!  Istanbul is de enige stad ter 
wereld die in twee continenten ligt: Europa 
en Azië.

** Hotel
p.p. vanaf € 293,00

*** Hotel
p.p. vanaf € 299,00

In de genoemde prijs is inbegrepen:
•  Retourvlucht naar de luchthaven van 

Istanbul incl. tax en handbagage
•  Transfer vanaf de luchthaven van Istanbul 

naar de accommodatie en v.v.
•  3 x overnachting in meerpersoonskamers
•  3 x ontbijt in de accommodatie
•  Lakenpakket
•  24-uurs telefonische nooddienst tijdens de 

reis
•   Ondersteuning in programma 

voorbereiding 

Al vanaf

€ 293,00
per persoon

Prijzen en belastingen
De prijzen in deze gids zijn onder voor
behoud van schrijffouten. Voorts zijn de 
gepubliceerde reissommen gebaseerd op 
de prijzen, valutakoersen en belastingen, 
zoals deze bij Scooltrips.nl bekend waren 
bij het in druk geven van dit reispro
gramma in augustus 2019. Indien daartoe 
aanleiding is (toeslagen/wijzigingen in 
2019/2020), behouden wij ons het recht 
voor de reissom te wijzigen. Genoemde 
reizen zijn gebaseerd op 50 of 90 personen 
tenzij anders vermeld en afhankelijk van 
uw vertrekplaats.

Vertragingen
Vanwege de sterk toegenomen drukte op de 
Europese wegen en in het luchtruim kan het 
voorkomen, dat er vertragingen optreden. 
Ook stakingsacties kunnen soms vervelende 
gevolgen hebben. Scooltrips.nl zal zich tot 
het uiterste inzetten, deze gevolgen te 
beperken, maar aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

Reisverzekering
Het is zeker aan te raden, een reisongeval-
len-, ziektekosten- en bagageverzekering af 
te sluiten. Eventuele kosten, voortvloeiend 
uit ziekte of ongeval in het buitenland, 
worden niet altijd door uw verzekerings-
maatschappij vergoed.

Annuleringsverzekering
Het is heel vervelend wanneer u niet op reis 
kunt gaan door ziekte of andere dringende 
omstandigheden. Als u een annulerings-
verzekering heeft afgesloten en de door 
u aangevoerde reden onder de polisvoor
waarden valt, dan krijgt u uw betaalde reis-
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Algemene informatie

Reis-, bagage- en ongevallenverzekering
- Europa uitgebreid € 2,23 p.p.p.d.
- Wereld p.p.p.d.
+ eenmalige poliskosten per groep € 5,65

Reis-, bagage- en ongevallenverzekering 
incl. wintersport
-  Europa uitgebreid € 3,28 p.p.p.d.
- Wereld p.p.p.d. 
+ eenmalige poliskosten per groep € 5,65

Vliegticketverzekering
€ 5,00 p.p. per ticket (incl. assurantiebelas-
ting), af te sluiten direct bij boeking

Annuleringsverzekering 5,61% van de  
verzekerde reissom
(excl. 21% assurantiebelasting)
+ eenmalige poliskosten per groep € 6,15

Groepsannuleringsverzekering 7,5% van 
de verzekerde reissom
(excl. 21% assurantiebelasting)
+ eenmalige poliskosten per groep € 6,15

Prijzen en belastingen
De prijzen in deze gids zijn onder voor-
behoud van schrijffouten. Voorts zijn de 
gepubliceerde reissommen gebaseerd op 
de prijzen, valutakoersen en belastingen, 
zoals deze bij Scooltrips.nl bekend waren 
bij het in druk geven van dit reispro-
gramma in augustus 2019. Indien daartoe 
aanleiding is (toeslagen/wijzigingen in 
2019/2020), behouden wij ons het recht 
voor de reissom te wijzigen. Genoemde 
reizen zijn gebaseerd op 50 of 90 personen 
tenzij anders vermeld en afhankelijk van 
uw vertrekplaats.

Vertragingen
Vanwege de sterk toegenomen drukte op de 
Europese wegen en in het luchtruim kan het 
voorkomen, dat er vertragingen optreden. 
Ook stakingsacties kunnen soms vervelende 
gevolgen hebben. Scooltrips.nl zal zich tot 
het uiterste inzetten, deze gevolgen te 
beperken, maar aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

Reisverzekering
Het is zeker aan te raden, een reisongeval-
len-, ziektekosten- en bagageverzekering af 
te sluiten. Eventuele kosten, voortvloeiend 
uit ziekte of ongeval in het buitenland, 
worden niet altijd door uw verzekerings-
maatschappij vergoed.

Annuleringsverzekering
Het is heel vervelend wanneer u niet op reis 
kunt gaan door ziekte of andere dringende 
omstandigheden. Als u een annulerings-
verzekering heeft afgesloten en de door 
u aangevoerde reden onder de polisvoor-
waarden valt, dan krijgt u uw betaalde reis-

geld terug. Deze verzekering is tot uiterlijk 
7 dagen na boekingsdatum af te sluiten.

Betalingen
Op alle reizen dient een aanbetaling te 
worden gedaan van 10% met een mini-
mum van € 225,00 (tenzij anders vermeld). 
Het restantbedrag dient twee weken voor 
vertrek bij Scooltrips.nl te zijn ontvangen. 
Boekingen binnen zeven weken voor ver-
trek dienen ineens te worden voldaan.

Grensdocumenten
Op grond van de Europese wetgeving 
dient iedere passagier zich te kunnen 
legitimeren bij buitenlandse (bus-)reizen. 
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de 
juiste grensdocumenten. Uw paspoort of 
identiteitskaart moet dus altijd geldig zijn. 
Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit, 
neemt u dan contact op met de ambassade 
van het te bezoeken land en van eventuele 
doorreislanden. Alle kosten, voortvloeiend 
uit het niet in orde zijn van reisdocumenten 
(vertragingen, overnachtingen e.d.) komen 
direct voor rekening van de persoon in 
kwestie. Tevens dient ieder bagagestuk, bij 
grensoverschrijdend vervoer, gelabeld te 
zijn.

Bagage uit de touringcar
Bagage, die zich gedurende de nacht in 
de onbeheerde touringcar bevindt, is niet 
verzekerd. Indien u tijdens een eventuele 
tussenovernachting uw bagage in de tou-
ringcar laat staan, is dit nadrukkelijk voor 
uw eigen verantwoording: wij adviseren u 
de bagage altijd uit de touringcar te halen.

Hotelclassificatie
De in onze brochure vermelde officiële 
classificatie is vastgesteld door de in het 
betrokken land verantwoordelijke in-
stantie, naar normen die aldaar worden 
gehanteerd. Deze normering hoeft niet 
overeen te komen met de naar Nederlandse 
maatstaven bepaalde classificatie en ook de 
waardering tussen de verschillende landen 
zijn niet altijd vergelijkbaar. Op een aantal 
bestemmingen kan het voorkomen, dat 
sommige accommodaties nog niet geclas-
sificeerd zijn

Stichting Garantiefonds  
Reisgelden Zakelijk
Scooltrips.nl is aangesloten bij SGRZ. 
Binnen de grenzen van de SGRZ-garan-
tieregeling vallen de in dit programma 
gepubliceerde reizen onder de garantie van 
SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de 
opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn 
vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbe-
taald als de wederpartij door financieel 
onvermogen de overeengekomen prestatie 
niet kan nakomen. Voor zover de overeen-
komst mede het vervoer omvat en de plaats 
van bestemming reeds is bereikt, wordt 
zorg gedragen voor de terugreis.
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COPYRIGHT FOTO’S
Pag. Titel foto Copyright

1. Parijs Eiffeltoren Shutterstock

2.  Panorama view of Barcelona Shutterstock
 Kajakken Shutterstock
 Lissabon Shutterstock
 Marrakech Mosque Shutterstock
 Tapas Sapnje Shutterstock

3. Stylish Traveler Shutterstock
 Park Guell Dreamstime

4. Logo De Efteling
 Joris en de Draak De Efteling
 Langnek De Efteling
 Logo Walibi Holland
 Splash Battle Walibi Holland
 Walibi Holland Walibi Holland
 Logo Bobbejaanland
 Fury Bobbejaanland
 Bobbie Bobbejaanland

5. Logo Disneyland® Paris
 Disneyland® Paris Disneyland® Paris
 Disneyland® Paris Disneyland® Paris
 Movie Park Movie Park Germany
 The Lost Temple Movie Park Germany
 Logo Movie Park Germany
 River Quest Phantasialand
 Colorado Adventure Phantasialand
 Logo Phantasialand

6. London Eye Pixabay
 ArtZuid2013 Flickr
 Boot Spido Spido

7. Groenplaats Kathedraal Pixabay
 Royal Palace of Brussels Flickr – Alex Guibord
 Tower Bridge Pixabay

8. Eiffeltoren Shuterstock
 Lille Ginny IJzendoorn
 Aachen Shutterstock

9. Monkey climbing Exito
 Abseilen grotten Valkenburg ASP Adventure
 Kajakken  Coo Adventure

10. Groep snowboarders Czech Tourism Autority
 Snowboard Shutterstock

11. Friend riding bikes Shutterstock
 Overview of Amsterdam Shutterstock

12. Touwladder2 VenturiX

13. Antwerpen Pixabay
 Brussel Shutterstock

14. London Skyline Julian Love / London and partner

15. York Minster  Pixabay
 Canterbury Shutterstock

16. Cambridge University Shutterstock
 Oxford University Shutterstock

17. Millenium Bridge Shutterstock
 Gastgezinnen Shutterstock

18. Edinburgh city view Shutterstock
 Dublin-4299 Pixabay - Gigglekid

19. Paris Shutterstock

20. Lille Old Town Shutterstock 
 Strasbourg Pixabay

21. Mont St. Michel Shutterstock
 Provence Shutterstock

22. Berlin skyline Shutterstock

23. View of Köln Toerisme Bureau
 Haven Hamburg Dreamstime

24. Luxemburg Shutterstock
 Vakwerkhuizen Pixabay - Klaus Hausmann

25. Nyhaven Dreamstime.com
 City View Dreamstime.com

26. Prague Shutterstock

27. Outdoor zipline Shutterstock

28. Krakau Shutterstock
 Gdansk Shutterstock

29. Budapest Parliament Shutterstock

30. Forum Romanum Shutterstock

31. Toscane Shutterstock

32. Park Guell Shutterstock

33. Valencia skyline Shutterstock
 Plaza de España Sevilla Shutterstock

34. Madrid Shutterstock
 Alhambra Shutterstock

35. Lissabon  Shutterstock
 Porto Shutterstock

36. Athene Shutterstock
 Rondreis Griekenland Delphi Shutterstock

37. Rondreis Marokko Shutterstock

38. Marrakech stadsmuur Shutterstock
 Istanbul Shutterstock

39.  Friends summer Shutterstock

40.  Parijs Eiffeltoren Shutterstock
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Postadres
Postbus 54
6666 ZH Heteren

Bezoekadres
Komkleiland 27
6666 ME Heteren

Telefoon: +31 (0)488-474478
E-mail: info@scooltrips.nl
Website: www.scooltrips.nl
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