
Volledig 
georganiseerde 
schoolreizen in  
binnen- en buitenland!  

 Arriva Touring
 Bornholmstraat 60
 9723 AZ Groningen

  (088) - 277 81 00 
  touring@arriva.nl  
  arrivatouring.nl   
  Arrivatouring

Meer informatie?
 
Vraag meer informatie aan, laat 
een offerte opstellen of maak een 
afspraak met één van onze collega’s 
om kennis te maken. Graag tot ziens 
in één van onze touringcars.

Gaan jullie 
ook met 
ons mee 
op reis?



Ons moderne wagenpark telt  
60 bussen, waarvan het grootste 
deel EEV of Euro VI-normering 
hebben. 

Comfort:  
Schone, nette touringcars, airco,  
USB-aansluitingen in bussen  
vanaf 2016. 
 
 

Veiligheid:  
Extra veiligheidscheck, 
veiligheidsfilm, EHBO-trommel, 
brandblusser, veiligheidshamer en 
gordels in alle bussen.

Multimedia / navigatieapparatuur 
WiFi, multimediasysteem, CD/DVD-
speler/TFT-schermen, reisleider 
microfoon, Rietveld-systeem.

Onze visie
Onze klant is koning. Niets is ons te 
gek. Iedere vervoersvraag passend 
beantwoorden, dát is ons streven! 
Maar wij zijn niet alleen een flexibele 
vervoerder, wij zijn meer dan dat.  
 
Wij kiezen voor kwaliteit, in materieel 
en personeel. Wij zijn ISO 9001:2015 
en ISO 14001 gecertificeerd, staan op 
trede 2 van de PSO ladder (prestatie-
ladder sociaal ondernemen), en  
trede 3 (van 5) op de CO2 – 
Prestatieladder. 

 

Wij verzorgen elke opdracht tot in de 
puntjes met als doel blije reizigers en 
een tevreden opdrachtgever. 

Gastheerschap onderscheidt ons van 
andere vervoerders. Onze ervaren 
chauffeurs zoeken de verbinding met 
de reizigers en dat merkt u als klant. 
Daarnaast vinden wij duurzaamheid 
ontzettend belangrijk en denken in 
alle opzichten aan de toekomst: het 
tegengaan van milieuvervuiling tot 
een duurzame inzetbaarheid van onze 
mensen.  Wij zijn er voor u!

Wie zijn wij?
 
Aangenaam. Wij zijn Arriva Touring: dé professionele, 
flexibele en ervaren vervoerder voor u en uw leerlingen. 
Jaarlijks vervoeren wij maar liefst 10.000 leerlingen 
voor een onvergetelijke schoolreis, (introductie)kamp, 
stedentrip, excursie en elke andere activiteit die u kunt 
bedenken. 

Wist u dat wij ook het entree van een park,  
de accommodatie en excursies in binnen- en buitenland 
voor u kunnen verzorgen? Ontzorgen noemen wij dat. 
Zo heeft u de gehele organisatie onder één dak;  
wel zo overzichtelijk!

50-persoons touringcars Interieur touringcar

Dubbeldekkers19-persoons VIP bus

Ons wagenpark

60   
bussen

180   
medewerkers

10.000   
reizen per jaar



Duurzaamheid
 
Duurzaamheid en veiligheid staan bij ons 
hoog op de agenda. Wij nemen verschillende 
maatregelen om de wereld een beetje mooier te 
maken en het milieu te beschermen. 

Duurzaam materieel 
Wij kopen elk jaar nieuwe touringcars die 
voldoen aan de modernste milieunormen. Op dit 
moment hebben wij al 30 van de 40 touringcars 
EEV- en EURO VI-motoren. Touringcars met 
deze motoren hebben de laagst mogelijke CO2-
uitstoot.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oils)  
Indien u dit wenst, kunnen wij  
tijdens de ritten voor u op HVO rijden. Deze 
brandstof stoot maar liefst 90% minder CO2 uit! OUTDOOR IN DE  

BELGISCHE ARDENNEN

In samenwerking met JennTravels organiseren wij 
aantrekkelijke outdoor-programma’s in de Belgische 
Ardennen.

Als je ergens van outdoor kunt genieten, dan is het 
wel in de Ardennen. Abseilen, vlotbouwen, tokkelen, 
klimmen, kanovaren, speleologie, mountainbiken, 
hiken, boomparcours, touwbruggen, bivak en nog  
veel meer.  
 
Hier is voor elke schoolgroep een geschikt 
outdoorprogramma te vinden. Wij werken samen 
met deskundige outdoorbedrijven waar veiligheid en 
kwaliteit bovenaan staan. Voor elke groep is dan ook 
het juiste programma te vinden. Arriva Touring en 
JennTravels helpen graag om voor jullie schoolgroep 
een aantrekkelijk en veilig programma te maken.

Dit alles onder 
begeleiding 

van een zeer 
deskundige gids 
van Battlefield 

Tours.

Abseilen, 
vlotbouwen, 

tokkelen, klimmen, 
kanovaren... 

 
Hier is voor elke 

schoolgroep een 
geschikt outdoor-

programma te 
vinden. 

WO II EDUCATIETOUR
Voor uw schoolreis hebben wij een mooi 
educatief programma samengesteld. Ga mee 
naar Holten en Nijverdal en laat u informeren 
over de indrukwekkende Tweede Wereldoorlog.

In het jaar 1945 werd het Noorden van ons 
land bevrijd door Canadese troepen. Er heeft 
zich een stuk wereldgeschiedenis afgespeeld 
letterlijk voor onze deur.

Dit unieke arrangement geeft een beeld van 
deze operatie en de offers die gebracht zijn 
voor onze vrijheid. Een unieke ervaring voor 
uw leerlingen om door de ogen van de vaak 
hele jonge soldaten dit te herbeleven. Dit alles 
onder begeleiding van een zeer deskundige 
gids van Battlefield Tours.

Tip! Scan de QR-
codes voor meer 
informatie over 
de schoolreizen



OP AVONTUUR IN 
WALIBI HOLLAND
Thrillseekers en daredevils, opgelet! Er is maar 
één plek waar jullie terecht kunnen voor échte 
spanning en sensatie: Walibi Holland. 

Kom naar Walibi Holland en beleef met de 
hele groep of schoolklas een spectaculaire en 
gezellige dag uit! In het attractiepark aan de 
rand van het prachtige Veluwemeer is namelijk 
voor alle leeftijden veel te beleven. 

Zoek je spanning en uitdaging? Kom naar 
Walibi Holland voor een spectaculaire dag 
HARDGAAN met je klas! Met 11 thrill rides heb 
je aan adrenaline rushes geen gebrek! Durf jij 
bijvoorbeeld in Goliath, de snelste en hoogste 
achtbaan van Nederland? Of wat dacht je van 
Lost Gravity? Die is zo bizar dat je niet meer 
weet wat onder en boven is... 

INDRUKWEKKEND EN 
FASCINEREND POLEN
In samenwerking met Jenn Travels gaan wij met 
uw schoolklas naar Krakau in Polen!

Een fascinerende bestemming voor scholen.  
Met het grootste Middeleeuwse plein van Europa 
en indrukwekkende geschiedenis vlakbij met de 
2 voormalige concentratiekampen Auschwitz en 
Birkenau. 

Maar ook met het schitterende Renaissance 
kasteel Wawel en de unieke Sukiennice 
lakenhallen op het Rynek plein. Kies voor een 
rondleiding door de Joodse wijk Kazimierz 
en geniet van een typisch Pools Zapiekanki 
broodje.  De beroemde film van Steven Spielberg 
“Schindler’s List” komt tot leven in het nieuwe 
museum Schindler’s Factory, gevestigd in de 
voormalige fabriek van Oskar Schindler.  
 
De omgeving van de stad leent zich goed voor 
een actief programma zoals bijvoorbeeld een 
hike in de Tatra bergen.

Maak het dagje 
uit extra relaxt 

door vooraf 
menuvouchers bij 

te boeken zoals 
frites-, Snack- en 

hamburgermenu of 
de koffiebeker refill.

Een fascinerende 
bestemming voor 

scholen. 

Met het grootste 
Middeleeuwse plein 
van Europa en een 

indrukwekkende 
geschiedenis 

vlakbij met de 
twee voormalige 

concentratiekampen 
Auschwitz en 

Birkenau.

Tip! Scan de QR-
codes voor meer 
informatie over 
de schoolreizen


