
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 AQUA ZOO, 
LEEUWARDEN

Ga op een extra avontuurlijk schoolreisje!
Ga met de hele klas op ontdekkingstocht.  

Laat de leerlingen een onvergetelijke dag beleven. 
Wandel samen met de pinguïns over het strand,  
loop tussen de ringstaartmaki’s door, sta oog in 
oog met de nijlkrokodil en check hoe groot een 

ijsbeer in het echt is. Tijd en ruimte om te klimmen 
en te klauteren is er ook, door het hele park loopt 

een avonturenroute… houden jullie je voeten droog?

Boek vóór 1 april uw schoolreis naar  
Aqua Zoo in Leeuwarden en ontvang  

€ 1,00 per persoon vroegboekkorting. 
 

De entreeprijs bedraagt 
dan € 8,95 per persoon.

Actie, actie, actie!

GA 
OOK 

MEE OP 
REIS

WILDLANDS  
EMMEN

In WILDLANDS reis je samen met je  
klasgenoten door de jungle, het poolgebied en  

de savanne. Als echte avonturier ontdek je  
nieuwe werelden, sta je oog in oog met wilde  
dieren en ga je een razendsnel duel aan in de 

attractie Tweestryd. Onderweg leer je van alles  
over biodiversiteit en duurzaamheid.  

 
Met de klas naar WILDLANDS is niet  

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

Boek vóór 1 maart uw schoolreis naar  
Wildlands Emmen en ontvang € 1,00  

per persoon vroegboekkorting. 
 

De entreeprijs bedraagt  
dan € 10,50 per persoon.

Extra actief en leerzaam! 

EXPEDITIE 

WILDLANDS

EMMEN

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

ACTIECODE:  
23AQUA01

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

ACTIECODE:  
23WILD01



ATTRACTIEPARK 
SLAGHAREN

Ga met de hele klas of de hele school als een 
echte ontdekkingsreizigers mee op reis in het 
Wilde Westen van Attractie- & Vakantiepark 
Slagharen. Door het gevarieerde aanbod is  

het de ideale bestemming voor een onvergetelijke 
schoolreis. Beleef als een echte avonturier een 
geweldige dag in meer dan dertig spannende 

attracties en verbluffende shows! Ga over de kop 
in de spectaculaire Gold Rush, de eerste achtbaan 

in Nederland waarmee je in drie lanceringen  
van 0 naar 95 km per uur vliegt! Beleef een  
dag vol onvergetelijk Wild West-avontuur  

voor de hele klas. 

AVONTURENPARK 
HELLENDOORN

Op zoek naar een avontuurlijke schoolreis?  
Zoek niet verder! Avonturenpark 

Hellendoorn is één van de meest populaire 
schoolreisbestemmingen van Nederland.

Uw klas beleeft een schoolreis om nooit te 
vergeten, samen in achtbaan Balagos,  

gillen in de Sungai Kalimantan, wedstrijdjes 
tegen elkaar in de Discovery Club en veel meer! 

Een heerlijke dag uit voor kinderen en een 
onbezorgde dag voor begeleiders.

Boek vóór 31 maart uw schoolreis naar 
Slagharen en ontvang € 1,00 per persoon 

vroegboekkorting. De entreeprijs bedraagt 
dan € 11,50 per persoon.

Reis dit jaar extra voordelig!

WAAROM KIEST U VOOR REIZEN  
MET ARRIVA TOURING? 

 
COMFORT 

Schone, nette touringcars (ook dubbeldekkers),  
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 

Boek nu voor september!

Boek vóór 15 maart uw schoolreis  
naar Hellendoorn en ontvang € 1,00  

per persoon vroegboekkorting.  
De entreeprijs bedraagt  
dan € 14,75 per persoon.

TOEGANG  

AL VANAF 

€ 14,75 p.p.

Bussen van 

19 tot 86 

personen!

Vroegboeken loont!

VROEG- 

BOEK
KORTING 

€ 1,- p.p.

5% KORTING 
OP DE BUSPRIJS

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

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

Boek uw reis met vertrek in de  
maand september en ontvang  
5% korting op de busprijs*.  
Vermeld bij uw aanvraag  
altijd “SEP52023”. 

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

ACTIECODE:  
23SLAG01

Tip! Scan de QR-code  
voor deze schoolreis

ACTIECODE:  
23AVHE01

ACTIECODE:  
SEP52023


