
Hierbij ontvangt u onze  
nieuwsbrief met daarin 
aanbiedingen van diverse 
attractieparken door heel 
Nederland, die wij speciaal 
voor basisscholen hebben 
geselecteerd. Volop leuke 
acties waarvan u gebruik 
kunt maken voor uw groep.  
 
Er volgen dit jaar meer 
nieuwsbrieven met 
uitgelichte bestemmingen  
en aanbiedingen.  
Lees de nieuwsbrief  
direct door en boek!  

WIJ WILLEN DIT  
JAAR GRAAG WEER  
OP SCHOOLREIS!  
JULLIE TOCH OOK?

 Arriva Touring
 Bornholmstraat 60
 9723 AZ Groningen

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

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. 

In samenwerking met Walibi Holland  
hebben wij een prachtig aanbod voor u. 

Boek vóór 18 februari uw schoolreis naar  
Walibi Holland en ontvang € 3,- per persoon  

korting op de groepsentreeprijs.  
 

U betaalt geen € 18,- maar slechts € 15,- per persoon! 
Bovendien heeft per 10 leerlingen 1 begeleider vrij entree.

Actie, actie, actie!

WOW! 
KORTING 
€ 3,- p.p.

WILDLANDS  
EMMEN

Een wereldexpeditie maken in één dag.  
In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen reis je  
door de jungle, de savanne en het poolgebied.  

 
Als echte ontdekkingsreiziger ontdek je nieuwe 
werelden, sta je oog in oog met wilde dieren en 

beleef je spannende avonturen. De trektocht door  
de jungle start in een overwoekerde tempelruïne 

waar honderden vlinders vrij rondvliegen.

Boek vóór 1 april je schoolreis naar WILDLANDS 
via Arriva Touring en maak kans op een extra 
activiteit voor de hele klas tijdens je bezoek. 
Voor nóg meer avontuur mogen jullie gebruik 

maken van onze gloednieuwe ‘Interactieve 
biologieles Arctic Science’.  

 
Met de klas naar WILDLANDS is niet  

zomaar een schoolreis: het is een expeditie  
over de wereld. Actief, leerzaam en leuk!

Extra actief en leerzaam!

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

WIN 
ACTIE! 

DOE MEE

actiecode:  

22wal01

actiecode:  

22wild01



ATTRACTIEPARK 
SLAGHAREN

Attractiepark Slagharen is met het 
gevarieerde aanbod de ideale bestemming 

voor een onvergetelijke schoolreis. 
 

Jong en oud kunnen genieten van meer  
dan 30 spannende attracties; doe je  

eerste rijervaring op tijdens een ritje in  
The Passepartout Explorer en beleef de  

unieke triple launch achtbaan Gold Rush!  
Daarnaast kun je een bezoek brengen  
aan de overdekte shows met paarden,  

illusies en acrobatiek. 

KORTING OP DE BUSPRIJS   
VAN ARRIVA TOURING! 
Tip: Reis met de speciale StoryWorld touringcar

AVONTURENPARK 
HELLENDOORN

Avonturenpark Hellendoorn is voor iedereen  
een avontuur. Samen spetterende waterpret 

beleven in één van de wildwaterbanen:  
Wild Waterval of Sungai Kalimantan.  

Of razendsnel een ritje maken in een van de 
achtbanen: de Tornado, de Donderstenen of de 
Rioolrat? Ook heeft Avonturenpark Hellendoorn 

verschillende arrangementen samengesteld.  
Zo is er voor elke vraag een passende optie!

Boek vóór 3 maart uw schoolreis naar
Slagharen en ontvang € 1,- per persoon

korting op de groepsentreeprijs.
U betaalt slechts € 10,50 per persoon.

Reis dit jaar extra voordelig!
Uiteraard zorgen wij graag voor het vervoer  

naar uw schoolreis bestemming per touringcar. 
Voor een geheel vrijblijvende offerte stuurt u een  
email naar touring@arriva.nl, check de website  

www.arrivatouring.nl of bel ons op 088 - 277 81 00

 

* Voor alle vermelde reizen geldt: 
• Alleen in combinatie met vervoer door Arriva Touring

• Indien coronamaatregelen de reis niet mogelijk maken,  
dan is kosteloos annuleren tot 2 dagen voor vertrek mogelijk.

• Alleen voor basisscholen
• Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties  

en stapelen is niet mogelijk

Schoolreis in september?

Boek vóór 15 maart uw schoolreis  
naar Avonturenpark Hellendoorn en ontvang  

€ 1,- per persoon korting op de schoolreistarieven  
en zijn jullie in 2021 ook geweest, dan levert dat  

nóg € 1,- per persoon extra korting op.  
Dus al vanaf € 12,50 p.p. heeft u  
toegang tot dit prachtige park.

TOEGANG  

AL VANAF 

€ 12,50 p.p.

KORTING! 

5% op de 

busprijs

Vroegboeken loont!

VROEGBOEK

KORTING 

€ 1,- p.p.

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

Boek uw reis met vertrek in de  
maand september en ontvang  
5% korting op de busprijs*.  
Vermeld bij uw aanvraag  
altijd “SEP52022”. 

actiecode:  

22slag01

actiecode:  

22heldrn01


