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Algemene informatie

Keurmerk touringcar bedrijf

Ter Doest is een Keurmerk Touringcarbedrijf. Naast het 

vertrouwen dat u mag stellen in onze chauffeurs, kunt u 

zich verzekerd voelen van de gegarandeerde veiligheid 

en comfort van de touringcar zelf. Dit houdt ook in 

dat alle wettelijke regelingen en wetgeving omtrent 

personenvervoer strikt worden nageleefd. Al onze 

touringcars zijn voorzien van gordels. Zie ook  

www.SKTB.nl voor meer informatie over het Keurmerk. 

Buitenland

Voor kinderen die bijgeschreven stonden op het 

paspoort van een ouder was dit lastig, tenzij die ouder 

toevallig als begeleider meeging. Met ingang van 26 

juni 2012 vervalt vanwege Europese regelgeving de 

mogelijkheid van kinderbijschrijvingen. Dat betekent 

dat meer kinderen - tenminste wanneer deze ook wel 

eens met de ouders naar het buitenland reizen - over 

een eigen reisdocument zullen gaan beschikken. 

Daarmee wordt het weer eenvoudiger om het 

meenemen van reisdocumenten dwingend voor te 

schrijven aan minderjarigen.

Onduidelijkheid

Regelmatig komt het voor dat er gevraagd wordt naar 

oude regelingen. Met de komst van Europa en de 

Europese regelgeving zijn alle bijzondere en aparte 

Nederlands/Duitse regelingen begin jaren 2000 

afgeschaft.  Anno 2012 bestaat er dus geen officieel 

alternatief voor grensoverschrijdend vervoer, anders 

dan een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID). 

Speciale lijsten of toestemming anderzijds is (ondanks 

de soms nog wat hardnekkige geruchten) dan ook 

niet mogelijk. Dit betekent niet dat wij als vervoerder 

in de praktijk niet alsnog schoolreizen naar Duitsland 

aanbieden. In de praktijk blijkt namelijk dat de Duitse 

instanties helemaal geen belangstelling hebben voor 

groepen schoolkinderen uit Nederland. Bij controles 

zijn zij steeds benieuwd naar de papierwinkel van 

de chauffeur en schenken hierbij geen aandacht aan 

identiteitsbewijzen. Nu dus ook de bijschrijf regeling 

komt te vervallen zullen meer en meer kinderen over 

een eigen document gaan beschikken, waarmee het 

steeds makkelijk wordt om met leerlingen op een juiste 

wijze de grenzen over te steken. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij de gemeente in uw eigen woonplaats.

Verzekeringen

Veelal zijn scholen en andere groepen reeds verzekerd 

via een eigen polis. Daarom is er in alle arrangementen  

nog geen sprake van een reisverzekering.   

Onze bedrijfsverzekering dekt alle gebeurtenissen die 

kunnen voorkomen vanaf het moment van instappen, 

tijdens de reis tot en met het verlaten van de touringcar. 

Tijdens het verblijf op de diverse locaties geldt uw eigen 

verzekering. Indien gewenst kunnen wij uiteraard een 

passende offerte doen toekomen voor de gehele reis. 

Raadpleeg voor alle zekerheid in alle gevallen uw eigen 

polis, of win inlichtingen in bij uw verzekeraar.

Van toepassing zijnde voorwaarden

Op al onze diensten zijn de KNV reisvoorwaarden van 

toepassing.  In deze voorwaarden staan onder andere 

zaken als de annuleringsvoorwaarden, klachtenregeling 

en andere praktische zaken toegelicht. 

Deze voorwaarden zijn terug te vinden via de website 

www.knv.nl. Daarnaast treft u deze voorwaarden 

automatisch toegevoegd aan elke offerte en 

bevestiging.  

Zorgvuldigheid

Deze folder is samengesteld met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid. Het kan echter voorkomen dat er een 

fout  in de folder voorkomt, of dat een attractiepark 

gewijzigde tarieven hanteert.  Deze folder heeft een 

informatief karakter en wordt dan ook uitgegeven 

onder voorbehoud van druk- en zetfouten. In geen 

geval kunnen er rechten worden ontleend of aanspraak 

worden geclaimd op vermeldingen in deze folder. Naar 

aanleiding van uw wensen wordt altijd eerst een offerte 

op maat ter goedkeuring aan u voorgelegd!

Opties

Bij diverse arrangementen worden additionele 

of vervangende opties genoemd.  Al dan niet 

van toepassing kan dit gevolgen hebben voor de 

arrangementsprijs. Dit staat dan ook expliciet vermeld. 

Bij vervangende opties, bijvoorbeeld pannenkoeken in 

plaats van patat, is het van belang dat de gehele groep 

één en dezelfde keuze maakt. Dit besluit wordt vooral 

ook ons opgelegd door de diverse attracties.  Uiteraard 

zijn er wel mogelijkheden om rekening te houden met  

diverse diëten als gevolg van geloofsovertuiging 

of medische redenen. Om de organisatie hiervan 

vlekkeloos te kunnen laten verlopen, verzoeken wij u 

ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte   

te stellen.
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Ziet u deze  
icoon bij een  
bestemming 
staan?

Dan is de bestemming, ook bij 
slecht weer, een goede keuze!

Voorbeeld tariefberekening

Hoe kunt u eenvoudig per bestemming de juiste tarieven uw groep aflezen.

De vermelde tarieven staan vermeld in per persoonsprijzen.   

Per bestemming staat een prijstabel genoemd met daarbij apart vermeld wat 

er meegenomen is in het tarief en wat optioneel is. Veelal betreft het vervoer 

per touringcar, de entreeprijs en de verzorging (patat, limonade, ijsje etc.) 

inclusief. Dit geldt niet overal, dus is het goed om de vermelding goed door te 

lezen. 

Wanneer u een arrangement heeft gevonden waar u belangstelling voor 

heeft, kunt u op de volgende wijze het tarief berekenen. Wanneer de 

groepsgrootte 39 leerlingen en 4 begeleiders betreft (totaal 43 personen), 

kijkt u in de prijstabel in de linkerkolom bij de regel 42 t/m 45 personen. Het 

bijpassende tarief wat hier genoemd wordt is EUR 24,00.  

De totaal prijs die van toepassing is wordt dan: 

43 personen x EUR 24,00 = EUR 1032,00

Wanneer de groepsgrootte onder de 21 personen uitkomt, gelden mogelijk 

andere voorwaarden dan vermeld bij de diverse arrangementen. Dit omdat 

veelal groepstarieven pas van toepassing zijn vanaf 20 personen. Graag 

maken wij voor uw situatie een offerte op maat!

Wanneer de totale groepsgrootte tussen de 63- en 120 personen ligt,  dan 

kunt u het totale arrangementtarief bepalen door de totale groepsgrootte te 

delen door 2. (dit in verband met het aantal in te zetten voertuigen)

Vervolgens kunt u in de prijstabel kijken in de linker kolom in welke rij uw 

tarief vermeld staat.

Voorbeeld: Groepsgrootte 87 personen (80 lln en 7 begeleiders)

87 gedeeld door 2 betekent ook hier dat het tarief gevonden kan worden de 

regel 42 t/m 45 personen. Het bijbehorende tarief is EUR 24,00.  

De totaalprijsberekening wordt dan: 

87 personen x EUR 24,00 = EUR 2088,00

De vermelde tarieven gelden per persoon. Er wordt in de basis geen verschil 

gemaakt tussen een leerling en een begeleider. Wanneer dit wel het geval is, 

staat dit expliciet vermeld. 

Bij sommige arrangementen worden kortingen vermeld. Deze korting kunt 

u verrekenen met het totaal tarief. Een voorbeeldkorting die genoemd kan 

worden is:

Begeleiders krijgen EUR 5,00 p.p. korting op de vermelde p.p. prijs.

Voorbeeldberekening bij een groep van 43 personen (39 lln en 4 begeleiders):

43 personen x EUR 24,00 = EUR 2.088,00

04 begeleiders x EUR 5,00 = EUR    20,00-

   

Totaal arrangementtarief      EUR 2.048,00

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 31,00
23 t/m 24 € 30,00 
25 t/m 26 € 29,00 
27 t/m 29 € 28,00 
30 t/m 33 € 27,00 
34 t/m 37 € 26,00 
38 t/m 41 € 25,00
42 t/m 45 € 24,00
46 t/m 50 € 23,00
51 t/m 54 € 22,00
55 t/m 58 € 21,00
59 t/m 62 € 20,00

NB! 

Vermelde prijzen gelden 

altijd indicatief! Wanneer 

u een reis van uw voorkeur 

heeft geselecteerd sturen wij 

u altijd eerst offerte op maat. 

Wij wensen u veel succes en 

natuurlijk veel plezier bij het 

vinden en samenstellen van 

een gezellig schoolreisje.

Indien u vragen en/of 

onduidelijkheden aantreft in 

de folder, zijn wij uiteraard 

graag bereid u verder van 

dienst te zijn.
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02 |    Kinderboerderij ’t  Dondertman  NIEUW!

Maak kennis met alle kinderboerderij dieren. Buiten kun je natuurlijk de schapen en geiten aaien.  
Ook vind je daar de ezels, de alpaca’s, de eenden, fazanten en de schotse hooglanders. 
Niet alleen buiten, maar ook binnen kun je de dieren bekijken en sommigen zelfs oppakken en aaien in het 
Knuffelhuis. Binnen mogen de kinderen onder toezicht jonge konijnen en cavia’s oppakken en aaien.  
Het knuffelhuis is ruim van inrichting en biedt tevens huisvesting aan grotere konijnen als Franse hangoren  
en Vlaamse reuzen als ook aan cavia’s (die niet mogen worden opgepakt.)
Er is niet alleen van alles te beleven, maar ook van alles te spelen bij Kinderboerderij Dondertman. Zo hebben 
we een speelweide met speelelementen voor diverse leeftijden.Veerbeestjes, diverse schommels, een kabelbaan 
en zelfs een overdekte glijbaan. Verder is er een zandbult en ook twee vrij beschikbare skelterbanen: één voor 
de kleintjes en één voor oudere kinderen. Topper is nog altijd het springkussen! Ook beschikken wij over twee 
speelelementen die tevens geschikt zijn voor gebruik door mindervalide kinderen. Het betreft een vogelnest-
schommel en een graafmachine. Tenslotte hebben we achter in het bos een leuke speelhut.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 24,61 
23 t/m 24 € 22,97 
25 t/m 26 € 21,60 
27 t/m 29 € 22,28 
30 t/m 33 € 20,63 
34 t/m 37 € 18,89 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 17,51 
42 t/m 45 € 16,40 
46 t/m 50 € 15,47 
51 t/m 54 € 15,41 
55 t/m 58 € 14,71 
59 t/m 62 € 14,11 

01 |    Kinderboerderij ‘t Strubbert

De kinderboerderij is 4,5 hectaren groot en heeft een gezellige stal en verschillende weiden met allerlei 
boerderijdieren. Op de boerderij zijn een 160-tal dieren, oa. geiten, schapen, koeien, pony’s, varkens, ezels etc.  
Er is een speurtocht gemaakt speciaal voor schoolreisjes. De bedoeling van deze “klompenzoektocht” is dat de 
kinderen onder begeleiding het terrein verkennen, zodat ze de dieren, de diverse speelmogelijkheden en de wc. 
‘s weten te vinden. Tevens leren ze spelenderwijs de regeltjes van onze kinderboerderij die belangrijk zijn voor de 
kinderen en voor onze dieren. 
Er is veel te doen. Er is een speelweide met oa: een klimtractor, schommels, zweefdraaimolen,balspelen, planken 
bouwhoek, (schommel)paardenkoets. En wat nog meer? Doolhof, traptractortjes, tafeltennis, trapskelter, 
puzzeltocht over de boerderij, Kikkerglijbaan, “Ot en Sien plein”,  Wilgenhutten, Reuzenballenbak, Reuzenblokken, 
enz.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 26,31 
23 t/m 24 € 24,67 
25 t/m 26 € 23,30 
27 t/m 29 € 23,98 
30 t/m 33 € 22,33 
34 t/m 37 € 20,59 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 19,21 
42 t/m 45 € 18,10 
46 t/m 50 € 17,17 
51 t/m 54 € 17,11 
55 t/m 58 € 16,41 
59 t/m 62 € 15,81 

4-6
leeftijd

4-6
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, onbeperkt ranja en een ijsje.

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 00.45 uur (Laren Gld)

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, 1x ranja en een ijsje 
(extra ranja, per glas €0,50).

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 00.45 uur (Holten.)
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03 |    Kinderspeelboerderij ’t Höfke

Kinderspeelboerderij ’t hofke heeft atracties voor klein en groot.

Buiten is er een grote speeltuin die helemaal omheind is. Er staan o.a. trampolines, glijbanen, skelters, een 
vogelnest schommel, zeskantschommel, een grote nieuwe glijbaan, een kabelbaan, een voetbalveldje, een 
zandbak en nog veel meer. 

Ook zijn er buiten een aantal boerderijdieren om kennis mee te maken.
Binnen is er ook een speelruimte met o.a. een luchtkussen, bouwhoek, klim- en klautertoestel, ballenbad, 
tafelvoetbal, airhockey, sjoelen en een discohoek. 

Kom in 2012 ook de nieuwe speelkooi eens bekijken!!
Er zijn binnen en buiten gezellige zitjes waar allerlei versnaperingen te verkrijgen zijn. 
Het is niet toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 24,81 
23 t/m 24 € 23,17 
25 t/m 26 € 21,80 
27 t/m 29 € 22,48 
30 t/m 33 € 20,83 
34 t/m 37 € 19,09 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 17,71 
42 t/m 45 € 16,60 
46 t/m 50 € 15,67 
51 t/m 54 € 15,61 
55 t/m 58 € 14,91 
59 t/m 62 € 14,31 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
vervoer, entree, patat, onbeperkt limonade en een ijsje
Begeleiders krijgen EUR 3,00 korting op de p.p. prijs

4-7
leeftijd

04 |    Speelboerderij de Flierefluiter

Speel- en recreatieboerderij De Flierefluiter is een klein overzichtelijk attractiepark met een grote buitenspeeltuin, 
zes overdekte speelruimtes, een grote kinderboerderij met ponyrijden, doolhof, aparte speelterreintjes 
voor jongere kinderen en grotere kinderen, trampolines, luchtkussens, glijbanen, skelters en shuttels. Op de 
kinderboerderij De Flierefluiter zijn veel verschillende dieren. Je kunt zien hoe dieren in de stal en in de wei leven.In 
de boerderij is een knuffelruimte met konijnen en cavia’s. 
De speeltuin is een heus speelparadijs voor kinderen. Er is een vernieuwde grote indoor speeltuin met 
voorzieningen voor zowel jongere als oudere kinderen. Springkussens, trampolines, apekooi, glijbanen, 
kruipdoolhof en ander speelplezier. Ook buiten kunnen de kinderen naar hartelust spelen. Ze kunnen klimmen 
en klauteren in het avonturendorp, schommelen, trampoline springen, met de kabelbaan, voetballen, spelen met 
skelters en crossfietsen, maar ook is er ruimte genoeg om oer Hollandse spelletjes als tikkertje en verstoppertje te 
spelen.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 27,69 
23 t/m 24 € 25,93 
25 t/m 26 € 24,46 
27 t/m 29 € 25,56 
30 t/m 33 € 23,75 
34 t/m 37 € 21,84 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 20,33 
42 t/m 45 € 19,11 
46 t/m 50 € 18,10 
51 t/m 54 € 17,89 
55 t/m 58 € 17,14 
59 t/m 62 € 16,48 

4-13
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patatje, onbeperkt limonade en een ijsje. 

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 00.50 uur (Raalte)

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 00.30 uur (Bentelo)
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06 |    Land van Jan Klaassen

Het Land van Jan Klaassen, Het grootste pretpark van de achterhoek! Ouderwets spelen voor kinderen tot 8 jaar. 
Lekker buiten spelen in de 30.000 m2 buitenspeeltuin. Regen is geen probleem want je kunt overdekt spelen in 
de Indoorspeeltuin. Beleef het avontuur mee in de poppenkast met Jan Klaassen, Katrijn en hun vrienden.

• Echt kasteel met o.a. theaterzaal • Jan Klaassen express 
• Fantastische speel- en klimtoestellen  • Doolhof met lachspiegels 
• Gekke fietsjes en karren • 15 meter touwbrug 
• Iedere dag poppentheater • Heerlijk eten bij Katrijn

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 32,83 
23 t/m 24 € 30,98 
25 t/m 26 € 29,42 
27 t/m 29 € 30,31 
30 t/m 33 € 28,43 
34 t/m 37 € 26,44 

Aantal pers Prijs p.p.
38 t/m 41 € 24,87 
42 t/m 45 € 23,60 
46 t/m 50 € 22,54 
51 t/m 54 € 22,48 
55 t/m 58 € 21,68 
59 t/m 62 € 20,99 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, limonade en een ijsje. 

4-8
leeftijd

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.30 uur
Reistijd : 01.00 uur (Braamt)

 05 |   Giga Konijnenhol

Na aankomst kunnen de kinderen zich meteen heerlijk uitleven in het softplaysysteem op de bovenverdieping en 
met de vele spelletjes op de benedenverdieping, waarna rond 11.30 uur, een spetterende theatershow volgt.  
Na de lunch is er bij goed weer ook nog de mogelijkheid om lekker buiten te zijn op het Giga konijnenveld.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 28,00 
23 t/m 24 € 26,26 
25 t/m 26 € 24,80 
27 t/m 29 € 25,63 
30 t/m 33 € 23,87 
34 t/m 37 € 22,00 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 20,53 
42 t/m 45 € 19,33 
46 t/m 50 € 18,35 
51 t/m 54 € 18,29 
55 t/m 58 € 17,55 
59 t/m 62 € 16,90 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, limonade, patat, minisnack en een ijsje
Begeleiders krijgen 3,00 p.p. korting op de vermelde p.p. prijs.
Voor begeleiders staat er een kopje verse koffie klaar!

4-7
leeftijd

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.30 uur
Reistijd : 01.00 uur (Beerzerveld)
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4-10
leeftijd  08 |    Kids City

Een overdekt themapark in piratenstijl voor kinderen van 1 tot 10 jaar. Hier kunnen de kinderen zich naar 
hartenlust uitleven en zich van het ene avontuur in het andere storten. Sinds kort is er tevens een buitenspeeltuin 
met sfeervol buitenterras. Binnen is het voormalige zwembad omgebouwd tot een gigantisch piratenschip.  
Aan de buitenzijde compleet met masten, kraaiennest, zeilen en kanonnen. Binnen zijn er 50 bijzondere attracties 
in de sfeer van piraten. In het ruim van het schip bevindt zich een piratenmuseum met piraten, schatten, geweren, 
kanonnen en andere zaken uit de wereld van de piraten. Onder het schip is een echte onderzee discotheek 
gebouwd, met speciale rook-, licht- en geluidseffecten. Iedere dag worden hier danswedstrijdjes gehouden met 
leuke prijsjes. Buiten ligt een enorm overdekte speeltuin, drie verdiepingen hoog met 50 attracties waar maarliefst 
500 jonge kinderen gelijktijdig kunnen spelen. De jongere kinderen (tot 5 jaar) hebben een eigen speeltuin vol 
met veilige zachte speelattributen.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 26,06 
23 t/m 24 € 24,42 
25 t/m 26 € 23,05 
27 t/m 29 € 23,92 
30 t/m 33 € 22,25 
34 t/m 37 € 20,49 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 19,09 
42 t/m 45 € 17,96 
46 t/m 50 € 17,03 
51 t/m 54 € 16,86 
55 t/m 58 € 16,16 
59 t/m 62 € 15,56 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, 3x ranja, patat  en een ijsje.
Voor de begeleiders is er koffie!!

Vertrektijd : 09.15 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 00.30 uur (Borne)

07 |    Bengeltjes Speeldorp

Bij Bengeltjes kun je jezelf uren vermaken. Niet alleen in één van de twee grootste apenkooien van Nederland, 
maar er is nog véél meer!  De twee speelhallen hebben verwarmde terrassen en zijn zeer ruim en overzichtelijk.  
Er zijn wel meer dan 20.000 enorme bouwblokken waar je urenlang je eigen dorp mee kunt bouwen, of natuurlijk 
je eigen kasteel of huis. Ook aan veiligheid is gedacht! Je kunt niet uit de apenkooien vallen. Je kunt nergens 
achter blijven haken.

 

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 26,42 
23 t/m 24 € 24,79 
25 t/m 26 € 23,43 
27 t/m 29 € 24,21 
30 t/m 33 € 22,57 
34 t/m 37 € 20,82 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 19,45 
42 t/m 45 € 18,33 
46 t/m 50 € 17,41 
51 t/m 54 € 17,36 
55 t/m 58 € 16,66 
59 t/m 62 € 16,06 

NB 
Groepen groter dan 50 leerlingen kunnen reserveren van maandag t/m vrijdag.
Groepen kleiner dan 50 leerlingen kunnen alleen reserveren op woensdag of vrijdag.

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, limonade, patat, knakworstje en een ijsje.
Begeleiders krijgen 2,00 p.p. korting op de vermelde p.p. prijs.

4-8
leeftijd

Vertrektijd : 09.15 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 00.30 uur (Hengelo ov)
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09 |    Kernie’s Familienpark

Kernie’s familienpark, een hele grote kermis met allerlei attracties speciaal geschikt voor jonge kinderen.  
Met treintjes, draaimolens, reuzenrad, springkussens, grote speeltuin, een doolhof en nog tientallen gelijksoortige 
attracties kun je je in Kernie’s Famlilienpark een hele dag goed laten vermaken!

In Kernie’s Jungle Town onder de koeltoren, kunnen de kinderen in een nagebouwd junglelandschap ook bij slecht 
weer de hele dag ravotten. Voor leuke voorstellingen voor de hele familie kun je het theater bezoeken. Daarnaast 
is er een leerzame expositie in het Brüter Museum over de voormalige kerncentrale. Hier wordt op een eenvoudige 
wijze de werking van atoom tot stroom, energie en alternatieve energiebronnen uitgelegd. Mede vanwege dit 
educatieve aspect is dit park dan ook zeer geschikt voor schoolreisjes.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 35,00 
23 t/m 24 € 33,09 
25 t/m 26 € 31,48 
27 t/m 29 € 32,40 
30 t/m 33 € 30,46 
34 t/m 37 € 28,41 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 26,79 
42 t/m 45 € 25,47 
46 t/m 50 € 24,39 
51 t/m 54 € 24,32 
55 t/m 58 € 23,50 
59 t/m 62 € 22,79 

4-10
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat en limonade.

Vertrektijd : 08.45 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.15 uur (Kalkar D)

10 |    De Waarbeek

Wie herinnert zich niet als kind het park te hebben bezocht. De zweefmolen of het treintje dat door het park reed. 
De eendencaroussel waar je knus met z’n tweeën of drieën in zat of de spannende stoeltjeslift. Bij de Waarbeek 
vind je in het groen een verzameling van de mooiste en veiligste kermisattracties. Kinderen tussen de 2 en 10 jaar 
hebben er de dag van hun leven. De Waarbeek is ouderwets gezellig. Natuurlijk kun je lekker rennen, maar het blijft 
overzichtelijk. En als het slecht weer is kun je ravotten in het indoor kinderdorp.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 28,78 
23 t/m 24 € 26,93 
25 t/m 26 € 25,37 
27 t/m 29 € 26,34 
30 t/m 33 € 24,45 
34 t/m 37 € 22,45 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 20,87 
42 t/m 45 € 19,59 
46 t/m 50 € 18,54 
51 t/m 54 € 18,43 
55 t/m 58 € 17,63 
59 t/m 62 € 16,94 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, limonade en een ijsje. 

4-10
leeftijd

Vertrektijd : 09.15 uur
Retourtijd : 15.15 uur
Reistijd : 00.30 uur (Hengelo ov)
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12 |    Kinderspeelparadijs Malkenschoten

Lekker klimmen in de nieuwe toren, van de glijbaan roetsjen, over de brug komen, een eigen hut bouwen met 
planken of op de speelweide met blokken, de speeltuin verkennen, verstoppen in het doolhof of midgetgolfen, 
het kan allemaal. Moe geworden? Dan is het heerlijk bijkomen op het overdekte smulterras van Binky, de mascotte 
van het park. Natuurlijk ontbreekt een grote zandbak niet, staat er een spannende uitkijktoren en veel dieren 
mag je zelf aaien en voeren. De vissen eten uit je hand bij de karpervoederplaats. Bij de kinderboerderij staan 
voerautomaten. Voor 50 cent krijg je een bakje voer, alle attracties zijn bij de entree inbegrepen. Ook Binky’s 
treintje is gratis. Regelmatig rijdt hij rondjes door het park. Vanuit het treintje is bijna het hele park te overzien. 
Het nieuwe vogelpad ligt half verscholen tussen de bomen. In de grote omheinde vijver liggen 2- en 4-persoons 
waterfietsen klaar, leuk samen of voor de groten alleen. Bij het cavia- en konijnenhuisje en de Ganzepas kun 
je binnen de dieren ontdekken. Het grote klim- en klauterparcours tussen de bomen en boven het water is 
uitdagend, ook voor de wat oudere kinderen.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 26,17 
23 t/m 24 € 24,54 
25 t/m 26 € 23,18 
27 t/m 29 € 23,96 
30 t/m 33 € 22,32 
34 t/m 37 € 20,57 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 19,20 
42 t/m 45 € 18,08 
46 t/m 50 € 17,16 
51 t/m 54 € 17,11 
55 t/m 58 € 16,41 
59 t/m 62 € 15,81 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat en limonade.

4-10
leeftijd

Vertrektijd : 08.45 uur
Retourtijd : 15.00 uur
Reistijd : 01.00 uur (Apeldoorn)

11 |    Speelparadijs Megapret (voorheen Binnenpret)   

Binnenpret + Buitenpret + Waterpret => MEGAPRET

Megapret is per 2011 geheel vernieuwd. 
Naast het voor velen inmiddels bekende indoor speelterrein is er buiten behoorlijk uitgebreid dit jaar met een heus waterpark. 
Bij goed weer is het dan ook erg leuk om voor de kinderen zwemkleding en een handdoek mee te nemen!

Binnenpret:   1500m2 overdekt speelplezier met o.a. een groot klim en klautertoestel, springkussens, lachspiegels, 
ballenbakken, spookhuis, kinderdisco, familieglijbaan, bouwhoek en een 30 meter lange rodelbaan die start op 
7,5 meter hoogte.

Buitenpret:   Een terrein van 15.000 m2 met diverse spellen, een verkeers park en diverse speeltoestellen. Sinds oktober 2007 
een mega groot speeltoestel buiten dat  het grootste toestel van de hele Achterhoek genoemd mag worden.

Waterpret:       Een grote speelhoek met allerhande watertoestellen.  

Bij Megapret is het niet toegestaan zelf eten en drinken mee te brengen.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 26,76 
23 t/m 24 € 25,12 
25 t/m 26 € 23,75 
27 t/m 29 € 24,62 
30 t/m 33 € 22,95 
34 t/m 37 € 21,19 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 19,79 
42 t/m 45 € 18,66 
46 t/m 50 € 17,73 
51 t/m 54 € 17,56 
55 t/m 58 € 16,86 
59 t/m 62 € 16,26 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, minisnack, limonade en een ijsje.
Begeleiders krijgen € 2,00 korting op het p.p. tarief.

4-10
leeftijd

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 15.30 uur
Reistijd : 00.30 uur (Lievelde)
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13 |    Park Tivoli

Met meer dan 20 superleuke attracties is Park Tivoli zeer geschikt voor kids van 4 tot 12 jaar. Zo is er voor de 
jongste kinderen Harm’s Kippenfarm, het mini-reuzenrad, de botsboten, zweefmolen, draaimolen, buggy’s, 
binnenspeeltuin Circus Fun City en nog veel meer!
Maar ook voor de wat oudere kinderen is genoeg te beleven zoals de super stoere achtbaan, de Bee Bee, spookhuis 
“Het Griezelbos”, de coole botsauto’s en het “Super Slide” luchtkussen!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 32,92 
23 t/m 24 € 30,95 
25 t/m 26 € 29,29 
27 t/m 29 € 30,24 
30 t/m 33 € 28,24 
34 t/m 37 € 26,13 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 24,45 
42 t/m 45 € 23,10 
46 t/m 50 € 21,98 
51 t/m 54 € 21,92 
55 t/m 58 € 21,07 
59 t/m 62 € 20,33 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patatje en een ijsje. 

4-12
leeftijd

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.30 uur (Berg en dal)

11

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.30 uur (Drouwen)

14 |    Drouwenerzand

Ooit zoiets meegemaakt? Je gaat voorbij de entree en je kunt net zoveel eten en drinken als je wilt!  
Bij Drouwenerzand Attractiepark betaal je namelijk één prijs en dan kun je onbeperkt eten en drinken van alle 
snacks, verse dagsoep, koffie, thee, ranja en softijs! Voor de liefhebbers zijn er nog verse broodjes, rauwkost en 
sausen zodat er eenvoudig een broodje kroket, frikadel, hamburger (speciaal) gemaakt kan worden.
Alle speeltoestellen en attracties zijn met zorg uitgezocht speciaal voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.  Heerlijk 
rustig,  deinende attracties voor de kleintjes  met hier en daar een uitdagende attractie waar nog even begeleiding 
in mee moet. Spectaculaire, stoere attracties voor de grotere jeugd, die natuurlijk overal alleen in mag! Ook zijn er 
verschillende speeltoestellen waar de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven zodat stil zitten niet nodig is, behalve 
om te eten natuurlijk. 

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 29,97 
23 t/m 24 € 28,00 
25 t/m 26 € 26,34 
27 t/m 29 € 27,29 
30 t/m 33 € 25,29 
34 t/m 37 € 23,18 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 21,50 
42 t/m 45 € 20,15 
46 t/m 50 € 19,03 
51 t/m 54 € 18,97 
55 t/m 58 € 18,12 
59 t/m 62 € 17,38 

6-13
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, snack, limonade en een ijsje.
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16 |    Koningin Julianatoren

Koningin Juliana Toren is Nederlands meest complete familiepretpark met heel veel fantastische attracties. Plezierig 
en veilig spelen, ook voor de kleine bezoekertjes. Koningin Juliana Toren dankt zijn naam aan de fraaie, oude toren 
waarvan de eerste steen op 15 april 1910 werd gelegd. Dit is de geboorteplaats van Jul de Muis, die je samen met 
zijn broertjes en zusjes overal in het park tegenkomt. Als je het park bezoekt moet je deze heel erg oude toren 
zeker eens beklimmen. Bij Koningin Juliana Toren beleef je keer op keer de leukste en spannendste dingen. Je raakt 
hier echt nooit uitgespeeld. 

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 33,50 
23 t/m 24 € 31,59 
25 t/m 26 € 29,98 
27 t/m 29 € 30,90 
30 t/m 33 € 28,96 
34 t/m 37 € 26,91 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 25,29 
42 t/m 45 € 23,97 
46 t/m 50 € 22,89 
51 t/m 54 € 22,82 
55 t/m 58 € 22,00 
59 t/m 62 € 21,29 

15 |    Speelstad Oranje

Gezellig overdekt speelparadijs te Beilen. Deze van oudsher fabriekshal is compleet verbouwd en ingericht als 
een waar speelparadijs. In de grote hal staan tientallen attracties en speelattributen. Jong en oud kunnen hier 
urenlang plezier aan beleven. Van zweefmolen tot piratenschip, van 18 holes midgetgolfbaan tot een compleet 
luchtfietsparcours en van trampolines tot achtbaan. Laten we de glijbanen alsmede het waterproject met 
botsbootjes niet vergeten.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 32,62 
23 t/m 24 € 30,65 
25 t/m 26 € 28,99 
27 t/m 29 € 29,94 
30 t/m 33 € 27,94 
34 t/m 37 € 25,83 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 24,15 
42 t/m 45 € 22,80 
46 t/m 50 € 21,68 
51 t/m 54 € 21,62 
55 t/m 58 € 20,77 
59 t/m 62 € 20,03 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, limonade en een ijsje.
Begeleiders krijgen EUR 5,00 korting p.p.

6-13

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.30 uur (Beilen)

6-13
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat, limonade en een ijsje.

Vertrektijd : 08.45 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd  : 01.00 uur (Apeldoorn)

Indien u reserveert én betaalt vóór 30 maart 2012, 
ontvangt u € 2,- korting per persoon!
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17 |    Sprookjeshof  NIEUW!

Sprookjes komen tot leven in het Sprookjesbos! Met één druk op de knop kun je zelf 25 verschillende figuren 
in beweging zetten en de welbekende sprookjes bewonderen! Denk aan bekende sprookjes als Sneeuwwitje, 
Assepoester, Doornroosje, Hans en Grietje etc. Naast het bewonderen van de diverse sprookjes kunnen de 
kinderen hun hart ophalen in de grote speeltuin. Schommels, draaimolens, trampolines, hele grote glijbanen, 
helikopterbaan, een heuse klim berg en nog veel meer attracties zijn goed voor vele uurtjes speelplezier. Naast de 
buitenspeeltuin kun je ook terecht in het Kabouter Klauter Kasteel. 3000m2 overdekt spelen. Het maakt dus niet 
meer uit wat voor weer of het wordt. Voor een schoolreisje naar de Sprookjeshof is het altijd mooooooi weer!

In de indoor speelhal is het niet toegestaan om zelf meegenomen drinken en/of etenswaren te nuttigen. 
Buiten is dit wel toegestaan.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 30,08 
23 t/m 24 € 28,23 
25 t/m 26 € 26,67 
27 t/m 29 € 27,42 
30 t/m 33 € 25,55 
34 t/m 37 € 23,57 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 22,01 
42 t/m 45 € 20,75 
46 t/m 50 € 19,71 
51 t/m 54 € 19,73 
55 t/m 58 € 18,93 
59 t/m 62 € 18,24 

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 15.30 uur
Reistijd : 01.45 uur (Zuidlaren)

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patatje, 1x limonade en een ijsje.
Extra snack: €1,00 p.p.  Extra drankje: €0,50 p.p.

4-13
leeftijd

18 |    Attractiepark DuinenZathe NIEUW!

Gelegen in Appelscha is DuinenZathe al decennialang hét pretpark voor een geslaagd schoolreisje.  
Stoere attracties als de Hara Kiri en Vulkaaneiland blijven kinderen uit groep 3-8 van de basisschool de hele 
dag uitdagen. Met een heuse reuzenglijbaan, grote trampolines, de Big Apple achtbaan, klimeiland de Vulkaan, 
springkussens, indoor apenkooi en nog veel meer speel en klimtoestellen staat park DuinenZathe garant voor een 
spetterend dagje uit en een fantastisch schoolreisje. 

En de echte durfallen wagen een ritje in de swingende Topdance, de bloedstollende Supernova of brengen 
een bezoek aan het spookhuis. Een dagje uit maakt hongerig. Daarom staat er in het restaurant die dag een 
smikkelmenu voor ze klaar.

 

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 34,17 
23 t/m 24 € 32,20 
25 t/m 26 € 30,54 
27 t/m 29 € 31,49 
30 t/m 33 € 29,49 
34 t/m 37 € 27,38 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 25,70 
42 t/m 45 € 24,35 
46 t/m 50 € 23,23 
51 t/m 54 € 23,17 
55 t/m 58 € 22,32 
59 t/m 62 € 21,58 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree,  patat, limonade en een ijsje.

7-13
leeftijd

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.45 uur (Appelscha)
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19 |    Kettelerhof

In het prachtige gebied Hohe Mark in Duitsland ligt het ontspanningspark De Kettelerhof. Jong en oud kunnen 
hier actief bezig zijn. De glijbanen, waterspeeltoestellen en de diverse klim-  en klautertoestellen staan garant 
voor een plezierige dag. Beleef een speelwereld tussen bos en weide. Het ontspanningspark Kettelerhof nodigt 
u uit een paar mooie uurtjes door te brengen. Hier liggen actief bewegen en ontspannen dicht bij elkaar. In een 
parklandschap met fantasievolle attracties kunt u spelen, meedoen en plezier beleven. Bos en natuur laten stress 
even vergeten. Een hele leuke en grote speeltuin voor de wat oudere leerlingen!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 35,47 
23 t/m 24 € 33,50 
25 t/m 26 € 31,84 
27 t/m 29 € 32,79 
30 t/m 33 € 30,79 
34 t/m 37 € 28,68 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 27,00 
42 t/m 45 € 25,65 
46 t/m 50 € 24,53 
51 t/m 54 € 24,47 
55 t/m 58 € 23,62 
59 t/m 62 € 22,88 

7-13
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat mayo en een ijsje.
Voor drankjes wordt horeca tarief gerekend. 

Het is dus wenselijk om zelf de limonade te verzorgen.

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.15 uur (Haltern)

7-13
leeftijd 20 |    Spelerij/Uitvinderij

De “Spelerij en de Uitvinderij” is een volstrekt unieke plek om te spelen en te ontdekken. Ook aan de zo 
belangrijke veiligheid is op deze bijzondere plek natuurlijk alle aandacht besteed.
De oprichter van de Spelerij, Jos Spanbroek, is kunstenaar. De Spelerij is zijn werkplaats, atelier en 
tentoonstellingsruimte tegelijk. De speeltuigen in het speelpark zijn kunstwerken. 
Midden in de Spelerij staat de Uitvinderij. De Uitvinderij is een werkplaats voor kunst en techniek, waar kinderen 
en hun ouders allerlei kunststukken zelf kunnen maken. Ze kunnen plastic buigen, figuurzagen en metaal 
bewerken met echt gereedschap. Natuurlijk is er altijd begeleiding om uitleg te geven en een handje te helpen. 
De machines zijn zo gemaakt dat de kinderen hun creativiteit en fantasie op een veilige manier kunnen uiten.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 33,83 
23 t/m 24 € 31,98 
25 t/m 26 € 30,42 
27 t/m 29 € 31,39 
30 t/m 33 € 29,50 
34 t/m 37 € 27,50 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 25,92 
42 t/m 45 € 24,64 
46 t/m 50 € 23,59 
51 t/m 54 € 23,48 
55 t/m 58 € 22,68 
59 t/m 62 € 21,99 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, limonade en stokbroodbakken (zoveel je lust).
Voor de middag: Spelen in de Spelerij.
Na de middag:  Groep 3 & 4: Theatervoorstelling.
   Groep  5 t/m 8: Project in de uitvinderij.

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.00 uur (Dieren)
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7-13
leeftijd 21 |    Verkeerspark Assen

In het seizoen 2007 bestond Verkeerspark Assen 50 jaar! Een belangrijke mijlpaal voor Verkeerspark Assen, dat sinds 
1957 bekend staat om op een speelse manier de kinderen wegwijs te maken met het verkeer. Educatie en plezier 
gaan in dit park perfect samen. Niet voor niets is Verkeerspark Assen in 2005 uitgeroepen tot meest populaire 
schoolreisbestemming van Groningen en Drenthe. Trappen in de trapauto’s, varen in de bootjes, vliegen in de 
helikopters en nog véél meer. De hele dag volop spelen en tegelijkertijd spelenderwijs iets leren over het verkeer.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 34,17 
23 t/m 24 € 32,20 
25 t/m 26 € 30,54 
27 t/m 29 € 31,49 
30 t/m 33 € 29,49 
34 t/m 37 € 27,38 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 25,70 
42 t/m 45 € 24,35 
46 t/m 50 € 23,23 
51 t/m 54 € 23,17 
55 t/m 58 € 22,32 
59 t/m 62 € 21,58 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, rijbewijs, patat, limonade en een ijsje.

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.45 uur (Assen)

alle
leeftijd 22 |    Tierpark Nordhorn   

Wie van dieren houdt kan altijd iets beleven in Dierentuin Nordhorn, met zijn meer dan 1000 kleine en grote 
‘sterren’ verdeeld over 90 verschillende diersoorten - en omdat gelukkige dieren net zo actief en ondernemend zijn 
als gelukkige mensen, valt er ook altijd iets nieuws te zien en te bewonderen. Van aap tot zebra geldt: alleen ‘live’ is 
echt ‘live’.
Het boegbeeld van de dierentuin is de indrukwekkende en zeldzame bosbizon. In het land van herkomst, Noord-
Amerika, was hij ooit bijna uitgeroeid. In dierentuinen is hij ook erg zeldzaam. In Nederland heeft alleen het 
Noorderdierenpark deze soort in huis. 
Erg speels zijn de zeehonden Didi, Rita en Max. Dat kun je vooral tijdens het voeren zien, tweemaal daags. De 
leergierige dieren voeren daarbij met plezier allerlei aangeleerde kunstjes uit en vinden zelf niet zelden nieuwe 
kunstjes uit. Als het om vis gaat zijn het meesterlijke strategen. De dressuur dient echter niet alleen om de 
behoefte aan spelen te bevredigen, maar ook om medisch onderzoek bij de zeehonden mogelijk te maken zonder 
dat ze daarvan stress ondervinden. Ook de dagelijkse routine check-up vindt hierdoor op ongedwongen wijze 
plaats. Ook de chimpansees Sunny, Nancy, Biene en Lomela vormen een hechte gemeenschap. Hun ‘samenleving’ 
vertoont vaak verbluffende gelijkenis met die van ons. Dat is zeker een van de oorzaken dat we hen zo sympathiek 
vinden. Voor deze en nog veel meer diersoorten heten wij u van harte welkom in ons Tierpark te Nordhorn.

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 29,33 
23 t/m 24 € 27,48 
25 t/m 26 € 25,92 
27 t/m 29 € 26,89 
30 t/m 33 € 25,00 
34 t/m 37 € 23,00 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 21,42 
42 t/m 45 € 20,14 
46 t/m 50 € 19,09 
51 t/m 54 € 18,98 
55 t/m 58 € 18,18 
59 t/m 62 € 17,49 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, rondleiding, patat, limonade en een ijsje. 
Onder begeleiding wordt er in kleine groepjes een rondleiding 
verzorgd van ca. 1 uur.

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.00 uur (Nordhorn)
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23 |    Dierenpark Emmen

Het Dierenpark Emmen presenteert haar terrein als een wereldreis door alle verscheidenheid in fauna. Het park is 
opgedeeld in werelddelen, Europa, Afrika, Azië en Amerika. Per werelddeel kunt u kennis maken en nemen van 
een grote diversiteit aan diersoorten en biotopen. Naast de bekendste wilde dieren als bijvoorbeeld de aap, olifant, 
tijger, leeuw, is er ook veel aandacht voor de minder bekende diersoorten als wellicht bijvoorbeeld de mandarijnvis, 
kokerworm, blauwe gnoe, kleine koedoe,  vlamtoerako en de soepschildpad. U kunt dit het park geheel naar eigen 
invulling bezoeken. Het Noorderdierenpark heeft echter ook een doordachte educatieve toevoeging bedacht 
aan een ontspannen dagje dierentuin. Door middel van bijvoorbeeld de speurtocht worden de leerlingen op een 
speelse wijze rondgeleid en bekend gemaakt met de verschillende diersoorten en biotopen. Ook dit jaar is het 
Noorderdierenpark onder de dierenparken weer een echte aanrader…

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 37,46 
23 t/m 24 € 35,53 
25 t/m 26 € 33,90 
27 t/m 29 € 35,27 
30 t/m 33 € 33,26 
34 t/m 37 € 31,14 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 29,46 
42 t/m 45 € 28,10 
46 t/m 50 € 26,98 
51 t/m 54 € 26,87 
55 t/m 58 € 26,02 
59 t/m 62 € 25,28 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, smulboekje (patat, snack,  limonade en een ijsje).
Ook het parkeergeld (EUR 25,00 per touringcar)  is inclusief!
Extra optie: Speurtocht 1.00 euro toeslag op de p.p. prijs.

alle
leeftijd

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.30 uur (Emmen)

24 |    Dolfinarium Harderwijk

Kom spetteren in het Dolfinarium! Ga op bezoek bij de Sterren van de zee in het Dolfinarium en beleef een 
dag vol spetterplezier! In de waanzinnige onderwaterwereld van het Dolfinarium leer je de dieren van dichtbij 
kennen. En je kunt ook nog eens heerlijk spelen en ravotten in de speeltuinen!  Het Dolfinarium biedt een 
dagvullend programma met maar liefst 9 verschillende shows. Neem plaats in DolfijndoMijn voor de spetterende 
dolfijnenshow of bewonder de nieuwe voorstelling van de walrussen op de Walrussenwal. ’t Is lachen, gieren, 
brullen tijdens de zeeleeuwenshow Maffe Matrozen en wie durft mag roggen en haaien aaien in het Roggenrif. 
In het Filmtheater zit je op het puntje van je stoel tijdens de film ‘Spetter!’. In de onderwaterruimte van de 
Odiezee sta je oog in oog met dolfijnen en walrussen. Een adembenemende ervaring, want wie kijkt er nou naar 
wie?  En natuurlijk ontmoet je dolfijntje Spetter! Deze grote kleine tv-ster speelt de hoofdrol in de spetterendste 
kindertelevisieserie van Nederland! Je kijkt je ogen uit in het grootste zeezoogdierenpark van Europa!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 37,67 
23 t/m 24 € 35,70 
25 t/m 26 € 34,04 
27 t/m 29 € 34,99 
30 t/m 33 € 32,99 
34 t/m 37 € 30,88 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 29,20 
42 t/m 45 € 27,85 
46 t/m 50 € 26,73 
51 t/m 54 € 27,08 
55 t/m 58 € 26,20 
59 t/m 62 € 25,44 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree en spetterlunch (patat, limonade, ijsje, verrassing).
Begeleiders betalen het gelijke tarief indien niet meer dan 1 
begeleider op 5 leerlingen. 

alle
leeftijd

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.30 uur (Harderwijk)
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25 |    Burgers’ Zoo

Een reis om de wereld in één dag.

In Burgers’ Bush, ’s werelds grootste overdekte regenwoud, leven duizenden zoogdieren, vogels, reptielen en 
vissen. In schril contrast met de vochtige en rumoerige jungle staat de droogte en de stilte van Burgers’ Desert, 
een grote indoor woestijn. Hier leert de bezoeker dat een woestijn meer is dan alleen zand en kamelen. Men kan 
er indrukwekkende cactussen zien, maar ook veel dieren zoals renkoekoeken, pekari’s, dikhoornschapen en veel 
reptielen.

Vanuit Burgers’ Bush kan de bezoeker ook afdalen in een heuse Oceaan. Bij het zien van de enorme 
Napoleonvissen of de snelle haaien voelt de bezoeker zich klein.

Dan is er natuurlijk ook nog Burgers’ Safari, waar op een enorme Savannevlakte kuddes zebra’s, antilopen, giraffen 
en neushoorns wonen. Verderop leven de leeuwen en jachtluipaarden.
In Burgers’ Rimba kan men een rondwandeling maken door een stukje Maleis tropisch regenwoud met tijgers, 
beren, pythons en varanen.

Nieuw in 2012: In verband met het 99-jarig bestaan opent Burgers Zoo op 30 maart 2012 een volledig overdekte 
speeltuin. Hiermee wordt Burgers Zoo met name voor schoolreizen een nog veel aantrekkelijkere bestemming. 

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 35,30 
23 t/m 24 € 33,39 
25 t/m 26 € 31,78 
27 t/m 29 € 32,70 
30 t/m 33 € 30,76 
34 t/m 37 € 28,71 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 27,09 
42 t/m 45 € 25,77 
46 t/m 50 € 24,69 
51 t/m 54 € 24,62 
55 t/m 58 € 23,80 
59 t/m 62 € 23,09 

Genoemde prijzen zijn inclusief:  
Vervoer, entree en panter arrangement 2 (patatje, drankje, 
waterijsje).

alle
leeftijd

Vertrektijd : 08.45 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.15 uur (Arnhem)
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26 |    Ouwehands Dierenpark

Ouwehands Dierenpark Rhenen, Zoo avontuurlijk!

Stap binnen in Pássaro, een paradijs van kleurrijke en tropische vogels, en bewonder vervolgens de unieke witte 
tijgers en witte leeuwen. Sta neus aan neus met onze ijsberen of loop door Het Berenbos waar bruine beren en 
wolven samen leven. 

Klim op de grootste olifant ter wereld om de machtige Afrikaanse olifanten vanaf 12 meter hoogte te bekijken. 
Of beleef een Afrikaans avontuur in ‘Umkhosi’ en hang de beest uit in RavotAapia - Europa’s grootste overdekte 
speeljungle.

Afrikaans avontuur in ‘Umkhosi’.

Ontmoet leeuwen, stokstaartjes, wrattenzwijnen en mandrils. Ervaar de sfeer in het Afrikaanse speeldorp en beleef 
een Afrikaans avontuur. Klim over de touwbruggen van boomhut naar boomhut en bespied de leeuwen vanuit een 
spannende uitkijkpost.

Hang de beest uit RavotAapia – Europa’s grootste overdekte speeljungle 
Net als de otters en doodshoofdaapjes klimmen en klauteren. Speel mee in de legende van het gestrande 
piratenschip en beleef spannende avonturen in de grotten van de vliegende honden. Ga op ontdekkingsreis in 
Ouwehands Dierenpark Rhenen!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 36,25 
23 t/m 24 € 34,16 
25 t/m 26 € 32,41 
27 t/m 29 € 33,25 
30 t/m 33 € 31,15 
34 t/m 37 € 28,93 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 27,17 
42 t/m 45 € 25,75 
46 t/m 50 € 24,58 
51 t/m 54 € 24,60 
55 t/m 58 € 23,70 
59 t/m 62 € 22,93 

alle
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer,  entree, patat, limonade en een ijsje

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.30 uur
Reistijd : 01.30 uur (Rhenen)
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7-13
leeftijd 28 |    Apenheul

Zoveel loslopende apen heb je nog nooit gezien!
Wat is er nu leuker dan een dierentuin vol met apen? In Apenheul lopen meer dan 200 apen helemaal vrij rond! 
Ze klimmen en klauteren boven je hoofd en staan ineens voor je neus. Je laat de leerlingen een onvergetelijke dag 
beleven: in Apenheul kom je namelijk ècht oog in oog te staan met apen! 

Ontdekken, spelen en genieten
• Ontmoet de grootste groep loslopende doodshoofdaapjes!
• Stel al je apenvragen aan de dierverzorgers
• Hang zelf de aap uit in één van de speeljungles
• Ontdek de Indonesische kinderboerderij op palen met echte boerderijdieren
• Maak kennis met de indrukwekkende mensapen
• Kom meer te weten over de apen tijdens de vele voederingen
• Waag je aan het sprinkhanenmenu, als je durft…
• Er is nog veel meer!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 35,50 
23 t/m 24 € 33,59 
25 t/m 26 € 31,98 
27 t/m 29 € 32,90 
30 t/m 33 € 30,96 
34 t/m 37 € 28,91 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 27,29 
42 t/m 45 € 25,97 
46 t/m 50 € 24,89 
51 t/m 54 € 24,82 
55 t/m 58 € 24,00 
59 t/m 62 € 23,29 

Genoemde prijzen zijn inclusief: vervoer, entree, patat en een ijsje.
Begeleiders betalen het gelijke tarief indien niet meer dan 
1 begeleider op 5 lln. 

Vertrektijd : 08.45 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.00 uur (Apeldoorn)

27 |    Allwetterzoo Münster

De dierentuin ligt aan de stadsrand van Münster/Westfalen omgeven van natuur in een
parkachtig landschap en grenst aan een kunstmatig aangelegd meer, de zogenaamde Aasee.
Het is een 30 hectare groot gebied en biedt de bezoekers wandelpaden van in totaal 4,5 km.
Ongeveer één kilometer van deze wegen is overkapt en kan dus ook bij slecht weer zonder
paraplu worden gebruikt. Dat is ook de reden voor de naamgeving: “Allwetterzoo”. Dit betekent dat het weer 
helemaal geen reden is om niet naar de dierentuin te gaan. Voorzien van Paardenmuseum en klein dolfinarium 
is Allwetterzoo een meer dan complete dierentuin! Wist u bijvoorbeeld al dat er ruim 1.000.000 kilo voer per jaar 
opgegeten wordt in de Allwetterzoo? Kom meer te weten over dieren en hun eetgewoonten en eigenaardigheden 
tijdens een leuke en leerzame reis naar de Allwetterzoo!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 32,26 
23 t/m 24 € 30,33 
25 t/m 26 € 28,70 
27 t/m 29 € 30,07 
30 t/m 33 € 28,06 
34 t/m 37 € 25,94 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 24,26 
42 t/m 45 € 22,90 
46 t/m 50 € 21,78 
51 t/m 54 € 21,67 
55 t/m 58 € 20,82 
59 t/m 62 € 20,08 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patat mayo en een ijsje.

alle
leeftijd

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.15 uur (Münster)
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29 |    Avonturenpark Hellendoorn

Ruim 70 jaar geleden, om precies te zijn in 1936, werd er aan de Hellendoornse weg een theehuis geopend. Om 
deze plaats aantrekkelijk te maken voor kinderen werden er enkele speeltoestellen geplaatst.
Deze speeltoestellen bleken een schot in de roos te zijn en gaandeweg werden er meer en meer attracties 
toegevoegd aan het park dat destijds de “Elf Provinciën” genoemd werd. In 1978 werd het park omgetoverd tot 
Avonturen Park Hellendoorn tot het pretpark wat is uitgegroeid tot wat het vandaag de dag is.
Met spectaculaire attracties als onder andere de Wildwaterbaan, Tornado, Rioolrat, Glijbanen en Doolhoven en nog 
veel meer, beleef je tijdens een dagje “Hellendoorn” een spetterende dag uit!

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 34,83 
23 t/m 24 € 32,98 
25 t/m 26 € 31,42 
27 t/m 29 € 32,39 
30 t/m 33 € 30,50 
34 t/m 37 € 28,50 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 26,92 
42 t/m 45 € 25,64 
46 t/m 50 € 24,59 
51 t/m 54 € 24,48 
55 t/m 58 € 23,68 
59 t/m 62 € 22,99 

7-13
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief:  
Vervoer, entree, patat, kinderfrikandel en een drankje.

Vertrektijd : 09.00 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 00.45 uur (Hellendoorn)

7-13
leeftijd 30 |    Slagharen

KOM OOK... EN ONTDEK SLAGHAREN, Dé schoolreisbestemming!
Attractie- & Vakantiepark Slagharen staat nog steeds aan de top van de schoolreisbestemmingen. Met meer dan 
40 spectaculaire attracties, wervelende shows, live acts en zwembaden in een overzichtelijk en compact park is 
Slagharen een echte aanrader!

Bij aankomst kunnen de rugzakken en andere tassen gemakkelijk, veilig en tegen een laag tarief worden 
opgeborgen in de bagagekluisjes boven de entree. Dus lekker op je gemak over het park.
Er zijn diverse plaatsen waar overheerlijk gepicknickt kan worden met de klas. Eigen broodjes of op het park 
gekochte broodjes, alles mag! Lekker onder de boom in de schaduw even een broodje eten met elkaar, om daarna 
weer volop te kunnen genieten van al het moois op het park!

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patatje en een ijsje
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7-13
leeftijd 31 |    Walibi World

KLAAR VOOR DE REIS?
Riemen vast, ogen open, stembanden gesmeerd? Dan ben jij er klaar voor om mee te gaan op reis in Walibi World! 
Een wereld waarin je je grenzen kunt verleggen en samen met je klas de spannendste avonturen kunt beleven. 
Ben jij een echte durfal of doe je het liever iets rustiger aan? Het maakt niet uit want er is voor elk wat wils in 9 
verschillende “werelddelen”, met meer dan 50 spannende attracties en shows!

VERLEG JE GRENZEN
Klaar voor het avontuur? Bedwing dan samen de onstuimige rivier “El Brio Grande”, laat Robin Hood een held van 
je maken in zijn middeleeuwse Sherwood Forest en ga het gevecht met de zwaartekracht aan in de sensationele 
achtbanen als Mega coaster Goliath, Xpress en El Condor. Altijd al eens gelanceerd willen worden? Stap dan in 
Xpress en de Space Shot en laat die stembanden maar trillen! 

HOUD JIJ HET DROOG?
Even afkoelen en lekker spetteren? In het gebied “Canadian Yukon” kolkt de beruchte “Crazy River”, waar je met je 
boomstammetje van verschillende watervallen naar beneden suist. Iets verder op, net voorbij de kinderboerderij 
met schattige en soms ook bijzondere dieren, vind je de uitdagende en hilarische Splash Battle. Neem plaats, richt 
je waterkanon op je favoriete doel en schieten maar! Houd jij het droog?

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 38,49 
23 t/m 24 € 36,40 
25 t/m 26 € 34,65 
27 t/m 29 € 35,66 
30 t/m 33 € 33,54 
34 t/m 37 € 31,30 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 29,53 
42 t/m 45 € 28,10 
46 t/m 50 € 26,91 
51 t/m 54 € 26,84 
55 t/m 58 € 25,94 
59 t/m 62 € 25,17 

Genoemde prijzen zijn inclusief:  Vervoer en entree. 
Extra optie: Patat, drankje en een ijsje: EUR 4,00 toeslag 
op de p.p. prijs. Lunchpakketten kunnen uiteraard ook zelf 
 worden meegenomen!

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.30 uur
Reistijd : 01.30 uur (Biddinghuizen)

> Vervolg Slagharen

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.00 uur (Slagharen)

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 35,72 
23 t/m 24 € 33,75 
25 t/m 26 € 32,09 
27 t/m 29 € 33,04 
30 t/m 33 € 31,04 
34 t/m 37 € 28,93 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 27,25 
42 t/m 45 € 25,90 
46 t/m 50 € 24,78 
51 t/m 54 € 24,72 
55 t/m 58 € 23,87 
59 t/m 62 € 23,13 
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32 |    Movie Park Bottrop

Welkom in het meest unieke film- en entertainmentpark van Europa!

Hier beleef je meer dan 40 attracties, supersnelle achtbanen, shows en entertainment waarbij je je in Hollywood 
waant. Alles draait hier om film en voor je het weet sta je er middenin! Of je nu met je club, je klas, een jeugdgroep 
of een reisvereniging gaat,  een bezoek aan Movie Park Germany is altijd een voltreffer!

Sinds 2008 is het nieuwe “Nickland” geopend met in totaal 10 nieuwe attracties! Nickland is ontstaan uit een 
samenwerking met de tv zender Nickelodeon. Bewonder de helden: Spongebob, Dora de Backyardigans en vele 
anderen in levende lijve. 

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 36,33 
23 t/m 24 € 34,13 
25 t/m 26 € 32,28 
27 t/m 29 € 33,34 
30 t/m 33 € 31,11 
34 t/m 37 € 28,74 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 26,88 
42 t/m 45 € 25,36 
46 t/m 50 € 24,11 
51 t/m 54 € 24,04 
55 t/m 58 € 23,09 
59 t/m 62 € 22,27 

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer en entree.

7-13
leeftijd

Vertrektijd : 08.30 uur
Retourtijd : 16.30 uur
Reistijd : 01.45 uur (Bottrop-Kirchhellen)
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Tot slot |    
Tot zover ons aanbod schoolreisjes. Mocht u een bestemming misssen of meer informatie willen, 
neemt u dan gerust contact met ons op via: 0547-333368 

33 |    Afrika museum

Ontdek Afrika!
In het Afrika Museum maken leerlingen kennis met de rijkdom van verschillende Afrikaanse culturen. Ontdek in het 
Binnenmuseum de verhalen die onder meer Afrikaanse maskers,  poppen en muziekinstrumenten vertellen. In het 
prachtige Buitenmuseum zijn nagebouwde dorpen en woonerven uit onder andere Ghana, Mali en Benin te zien. 
De ingerichte huizen, de groentetuintjes en het grazende kleinvee zorgen voor een echte Afrikaanse sfeer. 

Afrikaanse activiteiten
Het Afrika Museum organiseert voor scholen ook workshops, rondleidingen en educatieve projecten. Zo spelen de 
leerlingen Afrikaanse ritmes in de workshop ‘Afrikaanse muziek’ en  bereiden zelf heerlijke hapjes in de workshop 
‘Afrikaans koken’. Eigen creativiteit staat centraal in de workshops ‘Constructies van bamboe’, ‘Bouw je droomstad’ 
en ‘Het eeuwige gezicht’. 
Kijk voor de mogelijkheden op de website of neem contact op met de Publieksdienst van het museum.

Een educatief project mag eigenlijk niet ontbreken bij een bezoek aan het Afrika Museum. Educatieve projecten 
zijn tevens via ons  te boeken vanaf  €70,00 per groepje van maximaal 25 lln. 
Voor meer informatie zie de website: www.afrikamuseum.nl

Aantal pers. Prijs p.p.
21 t/m 22 € 30,25 
23 t/m 24 € 28,34 
25 t/m 26 € 26,73 
27 t/m 29 € 27,65 
30 t/m 33 € 25,71 
34 t/m 37 € 23,66 

Aantal pers. Prijs p.p.
38 t/m 41 € 18,84 
42 t/m 45 € 17,52 
46 t/m 50 € 16,43 
51 t/m 54 € 16,32 
55 t/m 58 € 15,50 
59 t/m 62 € 14,79 

Combinatie met Arrangement met Amusementspark Tivoli.
Wat is er nu heerlijker dan na een bezoek aan het Afrika Museum ‘s middags te kunnen spelen en ravotten in 
Amusementspark Tivoli. De dag begint in het museum met een korte inleiding en een film. Daarna bezoeken de 
leerlingen het museum op eigen gelegenheid, eventueel gecombineerd met een workshop. Rond de middag 
wordt de school ontvangen bij De Leemkuil of Tivoli. Scholen die kiezen voor dit arrangement kunnen gebruik 
maken van een combiarrangement. (tarieven op aanvraag).

7-13
leeftijd

Genoemde prijzen zijn inclusief: 
Vervoer, entree, patatje, limonade en een ijsje

Vertrektijd : 08.45 uur
Retourtijd : 16.00 uur
Reistijd : 01.30 uur (Berg en Dal)



Ter Doest Personenvervoer
Het Assink 4b
7496 CC Hengevelde

T  0547 33 33 68
F  0547 33 33 85
E  touringcar@ter-doest.nl

www.ter-doest.nl

Kwaliteit en enthousiasme staan bij ons voorop

Ter Doest Personenvervoer is een familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in verschillende bedrijfs-

takken op het gebied van personenvervoer.  Ruim dertig jaar geleden zijn we begonnen met een auto 

ten behoeve van het ziekenfondsvervoer. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een allround bedrijf 

met touringcars, taxibussen, auto’s, lesauto’s, lesbussen en lesmotoren.

Overige activiteiten

Uiteraard gaan onze activiteiten verder dan alleen de 

georganiseerde schoolreizen. Wij verzorgen ook vervoer op 

aanvraag zoals bijvoorbeeld voor personeelsfeesten, bruiloften, 

dagtochten, beurzen en excursies. Daarnaast zijn wij ook 

bekend met meerdaagse reizen, werkweken en stedentrips. Voor 

meer informatie zenden wij u graag een exemplaar van onze 

dagtochtenfolder toe.

Wagenpark

Ons (tour-) wagenpark bestaat uit 10 touringcars. De meeste 

touringcars zijn standaard uitgerust met 50 zitplaatsen. Daarnaast 

beschikken wij over touringcars met 26 zitplaatsen, 62 zitplaatsen. 

Tevens is er vervoer mogelijk met een rolstoeltouringcar. 

Deze touringcars zijn uitgerust met een rolstoellift. Hiermee is het 

dus ook heel goed mogelijk om leerlingen en/of begeleiders die 

rolstoelafhankelijk (of anderzijds beperkt mobiel) zijn te kunnen 

vervoeren in de touringcar samen met de andere kinderen. Graag 

informeren wij u hierover en maken een offerte op maat.

Van de vele standaardvoorzieningen in elke type touringcar de 

volgende er even uitgelicht: 

- Airconditioning

- Gordels op alle zitplaatsen

- Microfoon

- EHBO koffer

- Pleisters


