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Verzekeringen
 
Reserveer ook uw verzekering via Keijman Reizen!

Reis-, bagage- en ongevallenverzekering
• Europa uitgebreid € 2,23 p.p.p.d
• Wereld € 3,29 p.p.p.d 

(incl.13% assurantiebelasting) 
+ eenmalige poliskosten per groep € 5,65

Reis-, bagage- en ongevallenverzekering 
incl. wintersport
• Europa uitgebreid € 3,28 p.p.p.d
• Wereld € 4,33 p.p.p.d. 

(incl. 13% assurantiebelasting) 
+ eenmalige poliskosten per groep € 5,65

Annuleringsverzekering 5,61% van de 
verzekerde reissom
(excl. 21% assurantiebelasting)
+ eenmalige poliskosten per groep € 6,05

Groepsannuleringsverzekering 7,5%  
van de verzekerde reissom
(excl. 21% assurantiebelasting)
+ eenmalige poliskosten per groep € 6,05

Vliegticketverzekering
€ 5,00 per ticket, af te sluiten op dag van 
boeken
(incl. assurantiebelasting)

Met een enthousiast en professioneel team 
organiseert Keijman Reizen, als zelfstan-
dige touroperator, jaarlijks voor ca. 40.000 
personen hun één- of meerdaagse reis. Dit 
naar zowel bestemmingen in binnen- als 
buitenland. 

Alle reizen worden met zorg en op maat 
uitgewerkt om een goed resultaat neer te 
zetten. Dit wordt mede bereikt doordat uw 
activiteit/reis door één en dezelfde persoon 
behandeld wordt. Dat deze wijze van wer-
ken succesvol is blijkt uit het toenemend 
aantal klanten dat hun reis uit handen geeft 
aan Keijman Reizen. 

Naast school- en studiereizen zijn wij ook 
actief op de volgende markten:

Bedrijven/personeelsverenigingen 
Uw goede gevoel is ons einddoel. Keijman 
Reizen stelt, gebaseerd op uw specifieke 
wensen en geheel op maat, een besloten 
groepsreis voor u samen. De capaciteit 
hiervoor is nauwelijks begrensd, zelfs voor 

groepen van meer dan 500 personen stel-
len wij probleemloos een volledig verzorgd 
arrangement samen. Door onze zéér goede 
contacten met hotelketens en lokale agen-
ten over de gehele wereld zijn wij in staat u 
geweldige aanbiedingen te doen. Wij gaan 
hierbij in uw voordeel tot het uiterste. Er-
vaar het zelf. 

Touringcarverhuur/  
Evenementenvervoer
Keijman Reizen weet als specialist in 
groepsreizen en bedrijfsevenementen als 
geen ander dat het van groot belang is dat 
het vervoer van grote aantallen nauw luis-
tert. Wij beschikken over een landelijk dek-
kend netwerk van luxe- en VIP-touringcars, 
die voor dergelijke vervoers- oplossingen 
kunnen worden ingezet. Doordat wij aan-
gesloten zijn bij het ANVR beschikken al 
deze touringcars over het SKTB-Keurmerk. 
Begeleiding tijdens dergelijke grote evene-
menten is voor ons vanzelfsprekend. Neem 
geheel vrijblijvend contact op voor een ori-
enterend gesprek. 

Met Keijman op reis

Korting
Iedere 25ste persoon gratis! 

Zoals u van Keijman Reizen gewend 
bent, is ook dit schooljaar iedere 25ste 
geboekte persoon gratis. Dit geldt voor 
alle Europese bestemmingen. Een extra 
korting, een extra voordeel!
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Sinds 1980 timmert Keijman Reizen hard aan de weg als het gaat om school- en studiereizen. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een 
solide, professionele en betrouwbare partner in de markt. Wij hebben wij een grote klantenkring opgebouwd. De komende jaren 
zullen wij er alles aan doen om ons serviceniveau zo hoog mogelijk te houden en uw school- en/of studiereis tot een onvergetelijke 
ervaring te maken! 

Ook voor het schooljaar 2019/2020 is 
Keijman Reizen dus gewoon weer uw ver-
trouwde partner bij de organisatie van uw 
dagtochten en meerdaagse excursies. Zo-
als u van ons gewend bent staan professi-
onaliteit en kwaliteit wederom hoog in het 
vaandel. Wij hopen dat u onze brochure 
met veel plezier zult doorlezen, en zien uw 
aanvraag met genoegen tegemoet. 

Dankzij onze persoonlijke werkwijze en 
de goede prijs/kwaliteitverhouding heeft 
Keijman Reizen ook in het afgelopen jaar 
weer bijna 40.000 reizigers mogen verwel-
komen. Voor ons een extra goede moti-
vatie om u in dit schooljaar wederom een 
goed reisseizoen te laten beleven. 

Dat Keijman Reizen van alle markten 
thuis is, blijkt wel uit de grote diversiteit 
aan reizen die worden georganiseerd. 
Naast de diverse stedenreizen naar o.a. 
Parijs, Barcelona, Praag, Berlijn, Rome en 
Londen gingen er afgelopen schooljaar 
duizenden leerlingen een dagje met 
Keijman Reizen naar steden als Amster-
dam, Keulen en Brussel, alsook naar de 
attractieparken Disneyland® Parijs en 
Movie Park Germany. Naast deze popu-
laire bestemmingen werden er ook reizen 
naar onder andere Slovenië, Kraków, Lis-
sabon, Andalusië, Toscane en New York 
georganiseerd. Tot slot hebben ook veel 
leerlingen genoten van een lekker dagje 
langlaufen en skiën in het Sauerland. In 
totaal gingen er afgelopen schooljaar zo’n 
30.000 leerlingen, studenten en begelei-
ders met Keijman Reizen op reis. 

Voor zowel uw dagtochten als meerdaagse 
school- en studiereizen kunt u ook dit 
schooljaar bij Keijman Reizen terecht, zoals 
gewoonlijk tegen gunstige tarieven en 
geheel toegespitst op uw wensen. 

De bestemmingen zijn geschikt voor 
alle onderwijsgroepen in Nederland en 
België, d.w.z. basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, MBO, HBO, jongerengroepen, 
studenten-verenigingen en universiteiten 
kunnen bij ons terecht. 

Keijman Reizen is een zelfstandige tour-
operator die in haar 39-jarig bestaan veel 
ervaring en kennis heeft opgedaan met 
het organiseren van besloten groepsreizen 
op maat! Door deze jarenlange ervaring 
en internationale contacten met vervoers-
maatschappijen, reisagenten, hoteliers, 
restaurants, attractieparken en gidsen kun-
nen wij uw schoolreis op een professionele 
wijze uitvoeren. 

U heeft vanaf het eerste moment dezelfde 
contactpersoon die met u alle mogelijkhe-
den bespreekt, u van deskundige adviezen 
voorziet en zorgt dat de reis tot in de 
puntjes verzorgd wordt. Zo kunt u met een 
gerust hart met uw leerlingen op reis! 

Onze slogan ‘’Blijvende herinneringen!’’ 
blijft onverminderd van toepassing en wij 
voorzien u graag van een geheel vrijblij-
vende offerte! 

Een schoolreis laten organiseren, niets dan 
voordelen!

Voordeliger
Hoewel soms het idee leeft dat het laten 
organiseren van de school- of studiereis 
door een professionele organisatie duur-
der is, wordt dit vaak gelogenstraft. Keij-
man Reizen werkt reeds jarenlang samen 
met hotels, luchtvaartmaatschappijen en 
excursies waardoor wij op grote schaal 
kunnen inkopen tegen lagere prijzen. 
Tevens is het zo dat wij als touroperator 
standaard vaak lagere prijzen krijgen dan 
wanneer scholen rechtstreeks een aan-
vraag doen. 

Soms lukt het ons niet om goedkoper te 
zijn, maar rechtvaardigt dit dan niet de 
tijd die u ermee kwijt bent als u het zelf 
organiseert?

Minder werk
Daarmee is ook direct het meest belang-
rijke aspect aan de hele organisatie van 
een schoolreis benoemd, de ‘tijd’. Tijd 
welke voor een docent heel kostbaar is. De 
volledige voorbereiding neemt stiekem 
heel veel tijd in beslag, vaak meer dan een 
docent lief is.

Besteedt u de reis uit? Juist, u raadt het al. 
Het scheelt heel veel tijd! Kostbare tijd, die 
het ook rechtvaardigt om soms iets meer 
te betalen. 

Financiële (on)zekerheid
Op het moment dat u zelf een schoolreis 
organiseert draagt u als school de financi-
ele verantwoordelijkheid. U dient zelf zorg 
te dragen voor de diverse (deel)betalingen 
en dat deze tijdig gedaan worden zonder 
dat u het risico loopt dat uw reservering 
geannuleerd wordt. 

U draagt echter ook het risico als de weder-
partij door financieel onvermogen de over-
eengekomen prestatie niet kan nakomen. 
Dan bent u uw geld kwijt! Tevens dient u, 
mits de overeenkomst het vervoer omvat 
en de plaats van bestemming reeds is 

bereikt, zelf zorg te dragen voor de te-
rugreis.

Heeft u ook al eens nagedacht over uw 
aansprakelijkheid bij een calamiteit? Wie 
draagt de noodzakelijke meerkosten voor 
repatriëring of aanpassing van de reis? Om 
nog maar te zwijgen over het extra werk, 
de juridische papierwinkel en de onvrede 
die ontstaat?

Boekt u uw reis bij Keijman Reizen dan 
bent u als school gevrijwaard van derge-
lijke onzekerheden. Wij zijn aangesloten 
bij ANVR, SGR-Z en het Calamiteitenfonds 
en helpen u zo om de (financiële) risico’s te 
minimaliseren. Op zich toch best een pret-
tige gedachte?

Altijd bereikbaar
Tot slot is het bijzonder prettig om te we-
ten dat wij 24 uur per dag bereikbaar zijn. 
Voor dringende noodgevallen, die niet tot 
de volgende werkdag kunnen wachten, is 
er een noodservice beschikbaar die u te 
allen tijde te woord staat. Dus u krijgt altijd 
antwoord op uw vraag. 

Contact

Keijman Reizen

Postadres:
Postbus 54
6666 ZH Heteren (NL)

Bezoekadres:
Komkleiland 27
6666 ME Heteren (NL)

Tel.: +31 (0)488-48 35 88
Fax: +31 (0)488-48 21 88
E-mail: info@keijman.nl
www.keijman.nl

Kantoortijden: ma - vrij 08.30 - 17.00 uur

Follow Keijman Reizen:
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Welkom bij Keijman Reizen!
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Dagtochten
Amsterdam 5
Rotterdam 5
Maastricht 5
Antwerpen 6
Brussel 6
Lille 7
Keulen 7
Parijs 7
Londen 7
Sneeuwpret 8
Indoorskiën 8
Kerstmarkten in Duitsland 9
Efteling 10
Walibi Holland 10
Movie Park Germany 10
Phantasialand 10
De Disneyland® Paris beleving 11

Meerdaagse reizen
Amsterdam 13
Veluwe 14
Terschelling 14
Brussel, Namen en Luik 15
Ardennen Actief 15
Brugge, Gent en Antwerpen 16
Parijs 17
Normandië 18
Bretagne 19
Lille 20
Strasbourg 20
Provence 21
Côte d’Azur 21
Londen 22
Canterbury 23
Oxford    23
Cambridge 24
Brighton 24
York 24
Bath 24
Dublin 25
Edinburgh 26
Schotland 26
Kopenhagen 27
Stockholm 27
Berlijn 28
Hamburg 29
Trier & Luxemburg 29
Dresden 29
München 29
Praag 30
Tsjechië actief 31
Skiën 31
 
 

 
 
 
Wenen 32
Boedapest 33
Riga    33
Krakau 34
Kroatië 35
Istrië    35
Rome 36
Milaan 37
Venetië 37
Bologna 38
Napels 38
Toscane 39
Rondreis klassiek Italië 40
Athene 41
Rondreis Griekenland en Athene 41
Barcelona 42
Valencia 43
Madrid    43
Sevilla 44
Bilbao & San Sebastián 44
Andalusië 45
Lissabon 46
Porto 47
Rondreis Portugal 47

Verre bestemmingen
Istanbul 50
Rusland 51
New York  52
Chicago  52
Washington DC  52
Boston  53
Florida  53
Los Angeles  54
Las Vegas  54
San Francisco  55
Toronto  56
Vancouver  56
Montréal  57
Thailand  58
India  58
China  59
Zuid-Korea  61
Japan  61
Maleisië  61
Singapore  61
Kenia  62
Marokko  62
Zuid-Afrika  62
Brazilië  64
Mexico  64
Australië  65
Nieuw-Zeeland  65

4
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Vandaag start u met een rondleiding door de thuishaven 
van Ajax: De Johan Cruijff Arena. Het hele stadion wordt 
bezocht; u ziet o.a. de grasmat, de perskamer, de controleka-
mer en de business seats. De rondleiding eindigt in het Ajax-
museum. Alhier maakt de groep een reis door een eeuw 
geschiedenis van de legendarische voetbalclub AFC Ajax. 
Het hoogtepunt van dit museumbezoek is de film van drie 
beroemde Ajacieden. 

’s Middags bezoekt u The Amsterdam Dungeon, nog voor 
velen een onbekende attractie. The Amsterdam Dungeon is 
een combinatie van een museum, een voorstelling en een 
attractiepark! Ontdek de bloederige geschiedenis die u op 
school nooit hebt geleerd. Iedereen die The Dungeon durft 
te betreden, krijgt een ervaring die kippenvel bezorgt! 

Amsterdam heeft nog meer te bieden, denk aan het Rijks-
museum, het Anne Frank Huis, een rondvaart over de grach-
ten of een bezoek aan de karakteristieke wijk de Jordaan.

In het uiterste zuiden van ons land ligt het Bourgondische 
Maastricht. U start met een circa 1,5 uur durende stadswan-
deling waarbij een deskundige gids u de bezienswaardighe-
den van deze stad aan de Maas laat zien. Een ideale kennis-
making met deze schitterende, gezellige stad! De gids voert 
u langs mooie plekjes in de binnenstad, zoals het Stokstraat-
kwartier, het Onze Lieve Vrouweplein met de basiliek, de 
stadswallen, het park, het Jekerkwartier en het Vrijthof met 
de monumentale kerk St. Jan en de Basiliek van St. Servaas. 

Aansluitend maakt u een ca. 1 uur durende rondvaart op 
de Maas, zodat u vanaf het water een mooi zicht krijgt op 
deze stad. U passeert o.a. de historische St. Servaasbrug, de 
O.L.V. Basiliek, een gedeelte van de eerste omwalling van 
Maastricht (uit 1229), de nieuwe stadswijk ‘Céramique’ met 
het Bonnefantenmuseum en het Gouvernementsgebouw 
(bekend van het ‘Verdrag van Maastricht’). 

Aansluitend heeft u de rest van de dag ter vrije besteding. 

Rotterdam

Amsterdam

Maastricht
Vertrek: 08.00 uur.
Thuiskomst: 17.30 uur. 

Vanaf: € 33,00 p.p.
(inclusief genoemde excursies) 

Vertrek: 08.00 uur.
Thuiskomst: 17.30 uur. 

Vanaf: € 36,50 p.p. 
(inclusief genoemde excursies) 

Vertrek: 08.00 uur.
Thuiskomst: 19.30 uur.

Vanaf: € 30,50 p.p.
(inclusief genoemde excursies) 

Vandaag gaat u naar de Maasstad Rotterdam. U start de dag 
met een bezoek aan de Euromast. U gaat met de lift 100 
meter omhoog en heeft een prachtig uitzicht over de groot-
ste havenstad van Nederland. Wie nog hoger wil, kan met de 
Euroscoop, de roterende lift, naar de 185 meter hoge top. 

Aansluitend stapt u aan boord van een rondvaartboot en 
gaat u, gedurende 75 minuten, genieten van Rotterdam 
te water. Middenin het drukke verkeer van zee- en bin-
nenvaartschepen beleeft u een bijzondere vaartocht door 
de grootste haven van Europa. U ziet de indrukwekkende 
skyline met imposante gebouwen aan u voorbij glijden, 
gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de 
hypermoderne overslag van duizenden containers. 

In de middag heeft u nog enkele uurtjes vrije tijd, aan het 
einde van de middag keert u terug naar uw vertrekadres. 

Dagtochten 
Zowel in binnen- als buitenland zijn er talloze moge-
lijkheden voor het samenstellen van een dagje met 
uw opleiding. Hieronder geven wij u een kleine selec-
tie uit de vele mogelijkheden op recreatief,  
actief, cultureel en educatief gebied. Staat de door u 
gewenste dagtocht er niet bij? Wij maken offertes op 
maat! Laat het ons weten!

Deze dagtochten zijn gebaseerd op 90 personen en 
afhankelijk van uw vertrekplaats. De prijzen zijn inclu-
sief vervoer en toegang tot de beschreven activiteiten 
en excursies. Bij de attractieparken is de toegang  
inclusief in de reissom. 

Vertrek vanuit België: 
prijzen op aanvraag! 

‘Ik zorg ervoor dat jullie onbezorgd  
van de reis kunnen genieten’

Ineke van Ballegooijen 
Reiscoach Groepsreizen
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In deze sfeervolle Europese Hoofdstad valt voldoende te 
zien, zoals de Grote Markt, het Stadhuis, de volkswijk de Ma-
rollen, het Koninklijk Paleis, de Kathedraal van Sint-Michiel 
en Sint-Goedele en het beroemde standbeeld van Manne-
ken Pis. 

Een bezoek aan het Atomium is tevens voor iedereen die 
naar Brussel gaat een must, en daarom start hier uw dag-
tocht. De entree is inbegrepen. 

Aansluitend rijdt u naar het centrum voor een stadstour 
onder leiding van een deskundige gids (Babbel-bus). Deze 
laat u op een vermakelijke en ludieke wijze kennis maken 
met Brussel. De tour duurt ca. 3 uur en gaat voor een groot 
 gedeelte per touringcar. De rest van de dag bent u vrij. 
U zult u prima kunnen vermaken in dit winkelparadijs en 
in deze bruisende stad vindt u tevens talloze restaurants 
en cafés, waar u de gezellige bourgondische sfeer kunt 
 proeven. 

Deze dag vertrekt u naar het bruisende Antwerpen, ook wel 
de Diamantstad genaamd. U start de dag met een 3 uur du-
rende fietstocht, waarbij u op een sportieve manier kennis 
maakt met de bekende, maar ook minder bekende buurten 
van Antwerpen. Tijdens deze rondleiding fietst u langs de 
hoogtepunten in het Antwerpse centrum, zoals het Steen, 
de kathedraal en het MAS. U verkent uitvoerig het mooie 
historische hart van de stad en fietst door de bruisende 
oude havenwijk aan het Eilandje. Bij de rondleiding fietst u 
ook door de Diamantwijk rond het Centraal Station. 

Na de middag brengt u een bezoek aan een traditionele 
chocolatier. De chocolade wordt er nog op ambachtelijke 
wijze bereid. Tijdens het bezoek wordt de geschiedenis van 
het chocolade en marsepein maken verteld. Tenslotte krijgt 
u een smakelijke demonstratie. 

Aansluitend heeft u de rest van de dag ter vrije besteding. 

BrusselAntwerpen
Vertrek: 07.00 uur
Thuiskomst: 20.00 uur

Vanaf: € 27,50 p.p. 
(inclusief genoemde excursies)

Vertrek: 08.00 uur
Thuiskomst: 20.00 uur

Vanaf: € 43,00 p.p. 
(inclusief genoemde excursies)
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Vandaag heeft u de hele dag ter vrije besteding in Lille, 
gelegen op 3,5 uur rijden van Utrecht. Deze Franse stad, in 
2004 culturele hoofdstad van Europa, heeft een prachtig 
gerestaureerd erfgoed dat tot stand komt in ‘Les Maisons 
Folie’. Zo ook in de volksbuurt Wazemmes waar u nog steeds 
de aloude cultuur van Lille terugvindt. 

Maar ook een bezoek aan Îlot Comtesse, het oudste deel van 
Lille, is zeer zeker de moeite waard, alsook het museum, ge-
wijd aan de voormalige Franse president Charles de Gaulle. 
Musée des Beaux-Arts mag tijdens uw bezoek sowieso niet 
ontbreken. Hoewel het centrum van de stad niet heel groot 
is en vrij compact, liggen de verschillende bezienswaardig-
heden op enige afstand van elkaar. 

De authentieke stadscultuur van Lille komt verder helemaal 
tot leven in de kroegjes in de oude binnenstad, maar ook 
door de rijkversierde gevels van de mooie huizen in Vlaamse 
stijl. 

U vertrekt al vroeg in de ochtend en reist via België naar 
Frankrijk, waar u aan het einde van de ochtend arriveert. U 
heeft hier de gehele dag ter vrije besteding. Deze wereldstad 
behoeft verder geen toelichting. Wie is er niet bekend met 
de prachtige bezienswaardigheden zoals de Eiffeltoren, de 
Notre-Dame, L’Opéra, de Sacré Coeur en de Arc de Triomphe? 
Op cultureel gebied zijn er ook vele soorten musea, ongeveer 
150, waaronder het beroemde Louvre, Musée d’Orsay en 
Musée Picasso. 

De winkelliefhebbers kunnen in deze stad terecht in het be-
roemde warenhuis Lafayette op Boulevard Hausmann, of in 
één van de vele andere warenhuizen en winkelcentra. In één 
van de ca. 8000 restaurants die Parijs rijk is, kunt u genieten 
van de Franse of buitenlandse keuken. 

Als afsluiting van de dag is een boottocht over de Seine een 
echte aanrader! Kortom: mogelijkheden genoeg om van deze 
dag een interessante studiereis te maken. 

Wie aan Keulen denkt, heeft het vaak over de bekende en 
prachtige Dom van Keulen. Deze stad heeft echter veel 
meer te bieden en ligt ook nog eens dichtbij Nederland.  
U begint de dag met een bezoek aan de Dom en daarbij  
de torens die u voor een klein bedrag kunt beklimmen.

Na de eerste indrukken is het tijd voor het Chocolademu-
seum, een boottocht over de Rijn en een bezoek aan het 
EL-DE-Haus, waar in de Tweede Wereldoorlog het hoofd-
kwartier zat van de Keulse Gestapo. 

Ook de winkelliefhebbers kunnen hun gang gaan in Keulen, 
in de Altstadt vindt u de bekende winkelketens en het Belgi-
sche Viertel heeft unieke winkeltjes en trendy restaurantjes. 
Eigenlijk is een dag te kort voor deze gezellige en histori-
sche Duitse stad. 

De bovenstaande reissom is exclusief entrees.

Deze Britse hoofdstad is natuurlijk ‘The Place to Be’. U maakt 
per ferry of trein de overtocht van Calais/Duinkerken naar 
Dover/Folkestone en arriveert in de loop van de ochtend 
in Londen. De touringcar zet u af in het centrum en vervol-
gens heeft u de hele dag ter vrije besteding om op eigen 
gelegenheid deze wereldstad te bezichtigen. U kunt o.a. een 
bezoek brengen aan de Tower of London, Piccadilly Circus, 
Westminster Abbey of St. Paul’s Cathedral. 

Winkelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het be-
roemde Harrods of in de vele winkels in Bond Street, Ox-
ford Street en Covent Garden. Londen kent ook een grote 
verscheidenheid aan restaurants, van de gespecialiseerde 
toko’s in de wijken Soho en Chinatown tot de heerlijke fish & 
chips in een traditionele Engelse pub. 

U kunt de dag afsluiten met een bezoek aan een musical, 
een ritje in de London Eye of een cruise op de rivier de Tha-
mes. In de loop van de avond keert u weer huiswaarts. 

Lille

Parijs

Keulen

Londen

Vertrek: 07.00 uur
Thuiskomst: 20.00 uur

Vanaf: € 18,00 p.p. 

Vertrek: 05.00 uur
Thuiskomst: 05.00 uur

Vanaf: € 32,50 p.p.

Vertrek: 08.00 uur
Thuiskomst: 20.00 uur

Vanaf: € 18,00 p.p. 

Vertrek: 01.00 uur
Thuiskomst: 09.00 uur

Vanaf: € 39,50 p.p.
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Zoals elk jaar bieden wij actieve dagtochten aan naar het 
Sauerland! Dit prachtige stukje Duitsland ligt op slechts 230 
km vanaf de Nederlandse grens en 310 km vanaf Utrecht. Het 
kenmerkt zich door zijn prachtige vakwerkhuizen en gezellige 
dorpen, maar vooral door de bergen die zo’n belangrijke rol 
spelen bij het langlaufen, skiën en snowboarden. 

Het hoogste punt van het Sauerland is de bekende Kahler Asten, 
van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over de besneeuwde 
omgeving. De bekendste wintersportplaats is Winterberg en 
het daaraan grenzende Altastenberg. Een actief bezoek aan dit 
prachtige stukje Duitsland is zeker de moeite waard! 

Materiaal 
Ons langlauf-, ski- en snowboardmateriaal ligt gestationeerd 
in het Sauerland! De locaties waar ons materiaal voor u klaar-
ligt zijn Winterberg, Altastenberg en/of Züschen. 

Vanwege de hoge ligging is Altastenberg het meest sneeuw-
zekere gedeelte van het Sauerland. Wij zullen altijd in overleg, 
doch afhankelijk van de sneeuwcondities, de best mogelijke 
locatie voor u bepalen. 

Big Easy Ski’s
Naast langlaufen, skiën en snowboarden bieden wij u ook dit 
jaar weer de Big Easy Ski’s aan, op de locatie Sahnehang, op 
slechts 500 meter van Altastenberg. 

Big Easy Ski’s zijn speciale korte ski’s, die het voor elke begin-
neling makkelijk maken om te skiën. De Sahnehang is slechts 
1 piste, dus ook heel overzichtelijk! 

Programma 
Vertrek op de door u bepaalde dag om 06.00 uur vanaf uw 
vertrekadres met bestemming het Sauerland. U reist naar 
Winterberg, Altastenberg en/of Züschen. U arriveert in de 
ochtend en wordt ontvangen door de lokale medewerkers. 
Deze professionals zullen ervoor zorgen dat de dag volgens 
programma verloopt, helpen met het materiaal en zijn het 
aanspreekpunt bij vragen of problemen. 

Het materiaal wordt vervolgens opgehaald, waarna u tot 16.00 
uur vrij bent om te kunnen genieten van de heerlijke sneeuw 
en de schitterende omgeving. U vertrekt om 16.00 uur weer 
terug naar Nederland. U zult hier omstreeks 20.30 uur aanko-
men en hier zal deze sportieve dag eindigen! (De genoemde 
tijden zijn richtlijnen.) 

Sneeuwpret

8

Langlaufen vanaf:  € 26,50 p.p.

Skiën vanaf:  € 60,00 p.p.  
(inclusief skipas t/m 15 jaar)

Snowboarden vanaf: € 63,50 p.p.  
(inclusief skipas t/m 15 jaar)

Big Easy Ski’s vanaf:  € 40,00 p.p.  
(inclusief skipas voor alle leeftijden) 
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Sauerland

Indoorskiën
Denk ook eens aan indoorskiën in één van de overdekte  
skibanen in Bottrop, Zoetermeer of Landgraaf.

Vanaf: € 46,00 p.p. 
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Duitsland kan gezien worden als de bakermat van de kerst-
markten. Hier zijn de ‘Weihnachtsmärkte’ – in o.a. Düsseldorf, 
Keulen, Oberhausen, Aachen, Münster, Dortmund en Essen – 
ieder jaar weer een echte traditie. 

Vanaf de derde week van november kunt u weer genieten van 

de gezellige sfeer, leuke activiteiten en heerlijke lekkernijen! 
Flaneer door glinsterende, weelderig versierde voetgangers-
zones en winkelcentra en laat u inspireren bij het doen van 
uw kerstinkopen. Al deze ingrediënten zorgen ervoor dat de 
kerstmarkten van Duitsland niet meer weg te denken zijn in 
deze periode van het jaar. Natuurlijk zijn de steden prachtig 
verlicht en gedecoreerd, maar iedere stad heeft ook een eigen 
specialiteit. 

Ontdek wat Duitsland u te bieden heeft in deze prachtige tijd 
van het jaar. 

Kerstmarkten in Duitsland
Vertrek: 07.00 uur
Thuiskomst: 20.00 uur

Vanaf: € 15,00 p.p.
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De kerstmarkt in Düsseldorf is één van de grootste kerstmarkten van Duitsland, vanaf eind november tot eind 
december staan hier meer dan 250 kraampjes, een metershoge kerstboom en een gezellige schaatsbaan. 

9
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Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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Efteling, Wereld vol Wonderen
Er is een plek waar je de wereld om je heen even vergeet. 
Waar je het ene moment zweeft tussen trollen en elfjes in 
Droomvlucht en het andere moment ten strijde trekt tegen 
de draak in de dubbele houten Race-achtbaan Joris en de 
Draak. Waar de allerkleinsten op reis gaan met Jokie en Jet 
in Carnaval Festival en waaghalzen met 90 km/u de goud-
mijn van Baron 1898 instorten. En waar je met de hele fami-
lie afdwaalt in de geheime gangen en magische vertrekken 
van Symbolica, het Paleis der Fantasie! Beleef samen de 
mooiste momenten in de Efteling.

In de Efteling geniet je samen elk moment van het jaar. 
Word in de lente betoverd door prachtige bloesems en 
geniet in de zomer van de extra lange dagen. Laat je in de 
herfst omverblazen door de vele kleuren in het Sprookjes-
bos en zie de Efteling in de winter veranderen in een sprook-
jesachtige witte wereld vol twinkelende lichtjes, ijspret en 
warme Vreugdevuren.

Boek deze schoolreis voor 1 april 2020 en profteer van € 7,00 
vroegboekkorting per persoon op onderstaande prijs!

Walibi Holland = Hard gaan! 
Op zoek naar een schoolreisje vol sensatie en adrenaline? Een 
dagje HARDGAAN in Walibi Holland zet de wereld van elke 
leerling letterlijk op z’n kop. Stap samen in de gloednieuwe 
ride UNTAMED die 5x ondersteboven gaat! Deze achtbaan 
van puur hout én staal is ongetemd en niet te stoppen! 

Maak een spectaculaire rit in Lost Gravity, beleef een span-
nende rit in snelheidsduivel Xpress: Platform 13 en maak de 
sensationele dag compleet met een wilde rit in Goliath, de 
snelste en hoogste achtbaan van de Benelux. 

Er is genoeg te beleven! Oók voor de niet achtbaanliefheb-
bers. Zij gaan op een spetterend avontuur in Crazy River of 
waaien lekker uit in Superswing. 

Wil jouw klas een dagje HARDGAAN? Boek dan nu jullie 
schoolreisje.

Movie Park Germany Phantasialand

Efteling Walibi Holland

Vertrek: 07.00 uur
Thuiskomst: 19.30 uur

Vanaf: € 28,25 p.p.

Vertrek: 07.00 uur
Thuiskomst: 19.30 uur

Vanaf: € 45,75 p.p.

Vertrek: 08.30 uur
Thuiskomst: 17.30 uur

Vanaf: € 30,25 p.p.

Vertrek: 08.30 uur
Thuiskomst: 17.30 uur

Vanaf: € 31,50 p.p.

Hoera! Ik ben in de film!
Vlak over de grens bij Arnhem worden in Movie Park  
Germany de grote bioscoopfilms werkelijkheid in meer  
dan 40 attracties en shows! 

Bezoek de grote di(no)mensie. Bij opgravingen in Movie 
Park is namelijk een lang verloren wereld ontdekt, waar 
dinosaurussen tot leven komen! Ontmoet je favoriete tv-hel-
den zoals SpongeBob in het echt in het grootste Nickland 
van Europa en begeleid de Teenage Mutant Ninja Turtles als 
testrijder in hun verkeersschool ‘License to drive’! 

Wil je actie en adrenaline, bezoek dan de nieuwe attractie, 
Star Trek - Operation Enterprise! De crew van de Enterprise 
NCC-1701-D wordt tijdens een operatie aangevallen en 
gevangengehouden. Schip en bemanning kunnen geen 
kant op. De laatste hoop op redding ben jij! Of bezoek ‘Crazy 
Cops - The Action Stunt Show’, voor nog meer stunts, spek-
takel, humor en explosies! 

Met 6 unieke themagebieden en meer dan 40 attracties en 
shows voor alle klassen valt er in Phantasialand meer dan 
genoeg te beleven.

Ontdek het mysterieuze Klugheim waar je in Taron, de 
snelste multi-lanceer-achtbaan ter wereld, door het basalt-
gebergte raast. Hier vind je ook Raik, de langste familie-boo-
merang ter wereld. Ga op expeditie in Chiapas, de steilste 
wildwaterbaan ter wereld, en jaag op muizen in Maus au 
Chocolat. Neem deel aan een geheim Afrikaans ritueel in de 
meermaals bekroonde hangende achtbaan Black Mamba.

Zo’n dag vol avontuur, daar krijg je honger van! Phanta-
sialand kan voor jullie een heerlijke lunch regelen. Voor 
middelbare scholen zijn Snack Packs bij de entreeprijs in-
begrepen.  Elke leerling kan kiezen uit drie varianten: een 
Thüringer Bratwurst of kipnuggets, beiden met friet, of heer-
lijke noedels met groenten. Alledrie inclusief één alcoholvrij 
drankje van 0,3 l.
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Er even tussenuit was nog nooit zo magisch! Voor groepen of 
gezelschappen is Disneyland® Paris de ideale bestemming om 
een uitstapje helemaal compleet te maken, het hele jaar door. 
Twee Disney® Parken en meer dan 60 attracties op slechts 32 
kilometer afstand van Parijs bieden alles wat een groep nodig 
heeft. 

Disneyland® Park 
Dromen worden werkelijkheid in het Disneyland® Park en 
sprookjes komen tot leven in vijf betoverende landen. Kom en 
ontdek spectaculaire shows, adembenemende attracties, een 
schitterende parade en onvergetelijke ontmoetingen met  
Disney Figuren.

Beleef de magische Disney verhalen in vijf fantastische landen, 
boordevol sensationele attracties, spectaculaire shows en vro-
lijke parades. Wandel door Main Street, U.S.A.® en geniet van de 
sfeer van een Amerikaans stadje, verover het Wilde Westen in 
Frontierland, ontdek het spannende Adventureland, neem een 
duik in de klassieke sprookjes in Fantasyland en reis naar de 
toekomst in Discoveryland. 

Walt Disney Studios® Park 
Dromen worden werkelijkheid in het Disneyland® Park en 
sprookjes komen tot leven in vijf betoverende landen. Kom en 
ontdek spectaculaire shows, adembenemende attracties, een 
schitterende parade en onvergetelijke ontmoetingen met Dis-
ney Figuren.

Beleef de magische Disney verhalen in vijf fantastische landen, 
boordevol sensationele attracties, spectaculaire shows en vro-
lijke parades. Wandel door Main Street, U.S.A.® en geniet van de 
sfeer van een Amerikaans stadje, verover het Wilde Westen in 
Frontierland, ontdek het spannende Adventureland, neem een 
duik in de klassieke sprookjes in Fantasyland en reis naar de 
toekomst in Discoveryland.

De Disneyland® Paris beleving
Vertrek: 03.00 uur
Thuiskomst: 03.00 uur

Vanaf: € 65,50 p.p.
(incl. entree twee parken)

bl
ijv

en
de

  h
er

in
ne

rin
ge

n

Combineer dit pretpark met een (meerdaags) bezoek aan Parijs. Bel ons vrijblijvend voor uw reis op maat! 

Pretparken
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Meerdaagse reizen
Op deze en volgende pagina’s vindt u een overzicht van meer-
daagse reizen die Keijman Reizen organiseert. Deze reizen zijn 
gebaseerd op een busbezetting van 50 personen, tenzij an-
ders vermeld. Naast de genoemde reizen is elke bestemming 
mogelijk! De reisprogramma’s zijn slechts voorbeelden, alles is 
aan te passen aan uw wensen (aantal dagen en/of personen, 
vervoermiddel, accommodatie). U bent er in ieder geval zeer 
zeker niet aan gebonden. 

Graag maken wij voor u een programma op maat, aangepast 
aan uw budget, zodat de reis aan al uw wensen voldoet. 
Denk daarom ook aan combinaties van bestemmingen of 
 educatieve en recreatieve programma’s. 

Voor een uitgebreid excursie-overzicht verwijzen wij u graag 
door naar onze website www.keijman.nl. Indien gewenst kunt 
u ook enkel touringcar- of vliegreizen, accommodatie of ex-
cursies bij ons boeken. 

Het is in ieder geval raadzaam tijdig uw gewenste accom-
modatie te boeken of vrijblijvend in optie te zetten, zodat u 
zeker bent van beschikbaarheid! De trend is namelijk dat men 
steeds vroeger een reis gaat reserveren. Wij vragen derhalve 
met veel plezier, en uiteraard geheel vrijblijvend, een optie 
voor u aan, welke u de tijd geeft om bijvoorbeeld de inschrij-
ving voor uw reis te laten starten. 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan! Een offerte is een 
eerste voorstel van onze kant, het is mogelijk dat deze wordt 
aangepast. Een offerte kunt u per telefoon, per e-mail of via 
www.keijman.nl aanvragen. 

Graag nodigen wij u ook uit om uw plannen met ons te be-
spreken. Bezoekt u daarom ons kantoor in Heteren en wij zul-
len samen met u de ideale reis gaan samenstellen. 

Tot slot willen wij nog even een opmerking plaatsen over de 
vermelde reissom. Alle prijzen zijn inclusief vervoer en ac-
commodatie, tenzij anders vermeld. De uiteindelijke prijs die 
u betaalt zal bepaald worden door diverse factoren, waaron-
der uw groepsgrootte, de vertrekdatum (hoog- of laagsei-
zoen, per bestemming verschillend) en eventuele extra bij te 
boeken diners en/of excursies. Vertrek vanuit België? Prijzen 
op aanvraag! 

12
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Een schoolreis die zowel leerzaam  
als avontuurlijk en gezellig is?  
Geen probleem!”

Floor van Oeveren 
Reiscoach Groepsreizen

Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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De hoofdstad van Nederland is beroemd om zijn mooie  
grachten en prachtige herenhuizen uit de 17e eeuw. De high-
lights van de stad zijn o.a. het Damrak, het Anne Frank Huis, het 
Van Goghmuseum, het Rijksmuseum, de stadswijk de Jordaan 
en ook de beroemde wallen. Een bezoek aan Amsterdam is uit-
eindelijk niet compleet zonder een rondvaart door de grachten 
van de stad. De schipper neemt u mee langs o.a. de Munttoren, 
de prachtige Zuiderkerk, de Herengracht met haar imposante 
patriciërshuizen en de Brouwersgracht. 

Hoogtepunten:
• Rijksmuseum: compleet vernieuwd, een must see! Bekendste 

werk is de Nachtwacht. 
• Anne Frank Huis: het wereldberoemde museum over het 

dagboek van Anne Frank. 
• Amsterdam Museum: het museum van de stad! 
• Rondvaart: de mooiste manier om Amsterdam te bezoeken. 
• Johan Cruijff ArenA: onderneem een rondleiding door de 

voetbaltempel van AFC Ajax. 

Onbekend Amsterdam:
• De A’DAM toren: een prachtig uitzicht over de stad met de 

hoogste schommel van Europa.
• This is Holland: een prachtige 5-dimensionale vliegervaring 

over Nederland. 
• Begijnhof: middeleeuws hofje waar in de 14e eeuw de 

Begijnen woonden, met als hoogtepunt het Houten Huys. 

Amsterdam
2 dagen

Vanaf: € 46,50 p.p.
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Wij maken offertes op maat, verleng uw verblijf en combineer uw bezoek aan 
Amsterdam met de hofstad Den Haag of de havenstad Rotterdam. 

Nederland
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Een actief uitje kunt u ook beleven in de Achterhoek, Biesbosch, 
Brabant of Flevoland. Bel ons vrijblijvend voor uw reis op maat! 

U kunt ook kiezen voor een reis naar Texel of een ander 
Waddeneiland, vraag naar de mogelijkheden. 

In natuurgebied De Veluwe hebben wij een 2-daags arran-
gement voor u samengesteld met de volgende onderdelen: 
teambuilding en een GPS-tocht met vlotvaren en steppen.  

Ook is het mogelijk nader kennis te maken met de prachtige 
omgeving van de Veluwe waar u onder andere de dieren-
tuin Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum aantreft. Ook 
het Kröller-Müller Museum ligt dichtbij.

Waar u ook bent en wat u ook doet, deze ‘Parel van de Wad-
den’ blijft verrassen. Onderneem een fietstocht over één 
van de vele fietspaden, die u brengt langs bos-, heide- en 
duingebied, kwelders en weilanden. Maak verder een zee-
hondentocht, een stoere wad-excursie, ga strandzeilen of ga 
zeevissen. Voor de geschiedenis en de cultuur van het eiland 
kunt u een bezoek brengen aan het Wrakmuseum, de Kaas-
boerderij, de imkerij of museum ’t Behouden Huys. Natuur-
lijk mag u de vuurtoren De Brandaris niet missen. 

Veluwe Terschelling
2 dagen

Vanaf: € 83,00 p.p. 

(inclusief activiteiten en volpension) 

3 dagen

Vanaf: € 139,50 p.p.

(inclusief 3 dagen fietshuur) 

Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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De schitterende en heuvelachtige regio De Ardennen leent 
zich uitstekend voor het doen van diverse sportieve outdoor-
activiteiten. Zo kan uw groep gaan kajakken, mountainbiken, 
klimmen, abseilen of vlotvaren. Of een zeer uitdagend chal-
lengeparcours gaan lopen! 

De activiteiten zijn door de vele verschillende vormen van 
samenwerking uitermate geschikt voor het verbeteren van 
de sfeer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en 
docenten. Uiteraard worden alle activiteiten die het vereisen 
begeleid door gediplomeerde instructeurs.

De hoofdstad Brussel is ongetwijfeld één van de meest brui-
sende steden van België. In deze stad staan vele middeleeuw-
se huizen en gebouwen, maar ook bijvoorbeeld het Atomium 
en het Manneken Pis. De stad Namen is de hoofdstad van Wal-
lonië. Kuier door het historische hart van de stad en verdwaal 
in het web van steegjes aan de voet van de Citadel. Luik bruist 
van het leven, dag en nacht. Het historische erfgoed werd met 
succes gerenoveerd en kan gerust de strijd aan met de archi-
tectonische parel ‘het nieuwe station van Luik-Guillemins’. 

Hoogtepunten:
• Atomium: het beeldmerk van de stad. 
• Europees Parlement: gezeteld in het Brusselse.
• Manneken Pis: de wereldbekende Brusselaar. 

Citadel Namen: prijkend 100 meter boven de stad. 
• Grand Curtius: schitterend nieuw museumcomplex in Luik. 

Onbekend Brussel:
• Jeanneke en Zinneke Pis: naast het bekende standbeeldje 

kan u in Brussel op zoek naar een plassend meisje en een 
plassende hond. 

• Striproute: volg een route langs de vele striptekeningen 
die gemaakt zijn op gebouwen en bezoek meteen het 
stripmuseum.

• Marollenlift: neem deze lift en u heeft een prachtig uitzicht  
over Brussel. 

3 dagen

Vanaf: € 138,00 p.p.

3 dagen

Vanaf: € 116,00 p.p.

Ardennen Actief

Brussel, Namen en Luik

België
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Dicht bij huis, bij onze zuiderburen, liggen enkele prachtige 
steden, die samen deze combinatiereis vormen. Brugge, één 
van de mooiste steden van Europa. Met recht en reden plaats-
te UNESCO in 2000 de volledige historische binnenstad op 
de Werelderfgoedlijst. Het rijke aanbod aan musea geeft een 
indrukwekkend beeld van de bewogen geschiedenis van deze 
stad weer. De tweede stad die u bezoekt is Gent, niet toeval-
lig toebedeeld met een aantal klinkende bijnamen: historisch 
hart van Vlaanderen, een stad van alle tijden en misschien 
wel de leukste universiteitsstad van België. U sluit uw reis af 
in Antwerpen. De stad is niet alleen rijk aan markante musea, 
pittoreske galerijen, gebeeldhouwde straten en architecturale 
parels, maar ook doorweven met verkwikkend groen en rust-
gevende plekjes.

 

Hoogtepunten:
• Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: grootste gotische bouwwerk 

in Antwerpen.
• Rubenshuis: prachtig gerestaureerde woon- en werkhuis van 

Rubens in Antwerpen.
• Graslei en Korenlei: deze beroemde rijen met historische 

pakhuizen vormen het handelscentrum van Gent. 
• Sneukelen met stijl: een culinaire verkenning door Gent.
• Choco Story: het smakelijke chocolademuseum van Brugge.
• Boottochten op de Brugese reien: stap aan boord en ontdek 

de mooiste plekjes van Brugge vanuit een geheel andere 
gezichtshoek. 

Onbekend Antwerpen & Brugge:
• De Ruien - Antwerpen: ondergronds gangenstelsel met 

oude gewelven, kanaaltjes, bruggen, riolen en sluizen.
• Felix Pakhuis - Antwerpen: culinair en cultureel walhalla. 
• Middeleeuws Spektakeldiner - Brugge: groots 

spektakeldiner in een unieke historische feestzaal, terug in 
de tijd naar het jaar 1468. 

Brugge, Gent en Antwerpen
3 dagen

Vanaf: € 106,00 p.p. 

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen heeft de hoogste kerktoren van de Benelux.

Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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Parijs, het levendige hart van Europa en de romantische licht-
stad. De stad die jaarlijks miljoenen mensen trekt, waaronder 
diverse opleidingen. Parijs met z’n vele momumenten, prach-
tige historische gebouwen, grote winkelstraten, ontelbare 
bars en natuurlijk de altijd aanwezige Seine, die deze stad als 
het ware doormidden deelt. De vele toeristische bezienswaar-
digheden zoals de prachtige Notre-Dame, de Arc de Triomphe, 
de Sacré Coeur, Tour Montparnasse, het Louvre, Versailles, 
Centre Pompidou en natuurlijk de fameuze Eiffeltoren kunt u 
tijdens uw bezoek aan Parijs bezichtigen. Een wandeling door 
Montmartre, met het beroemde Place du Tertre, mag uiter-
aard ook niet ontbreken. Daarnaast is een boottocht over de 
Seine ook zeer de moeite waard. Of bekijk Parijs eens van een 
hele andere kant, onder de grond in het riolenstelsel van Les 
Égouts. Tot slot is een bezoek aan Disneyland® Paris ook een 
echte aanrader. Het park is met zijn sprookjesachtige charme, 
futuristische avonturen en technische hoogstandjes goed 
voor topvermaak. 

Hoogtepunten:
• Eiffeltoren: ongetwijfeld het beroemdste bouwwerk van 

Parijs en Frankrijk.
• Boottocht over de Seine: bekijk Parijs vanaf de andere kant.
• Musée du Louvre: sinds jaar en dag het best bezochte 

museum ter wereld.
• Montmartre: idyllische buurt met kunst, cultuur en 

romantiek.
• Fietstocht door Parijs: op z’n Nederlands de stad verkennen!
• Disneyland® Paris: Europa’s populairste pretpark.

Onbekend Parijs:
• Dakterras Galerie Lafayette: gratis genieten van een weids 

panorama.
• Marché des Enfants Rouges: foodwalhalla in de hippe wijk  

Le Marais. 
• Nicolaas Flamel: een vleugje Harry Potter in Parijs. 

Onze prijzen zijn exclusief parkeerkosten in het centrum van Parijs, afhankelijk van 

het programma zullen wij kijken naar de best betaalbare optie voor u. 

Parijs
3 dagen

Vanaf: € 109,00 p.p. 

Voor (kleine) groepen is een treinreis naar Parijs ook een suggestie! 
Tip! Bestel voordelig metrokaarten via Keijman Reizen, kijk op www.keijman.nl voor meer informatie.
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Normandië is een prachtige streek in noordwest Frankrijk. 
Meer dan 500 km kust, belangrijke historische plaatsen, een 
uitmuntende en typische keuken, mooie gebouwen en mo-
numenten zijn maar een paar redenen voor een bezoek aan 
deze prachtige regio. Het meest bekend is Normandië om de 
invasie op D-Day (6 juni 1944), toen de geallieerden begon-
nen met de bevrijding van Europa. Op verschillende stranden 
landden de honderdduizenden militairen om koers te zetten 
naar de uiteindelijke bevrijding. U maakt met uw leerlingen 
een reis terug in de historie. Het resultaat is een boeiende, 
onvergetelijke en veelzijdige reis! 

Hoogtepunten:
• Mont St. Michel: kloosterdorp op een rotsformatie in zee.
• Landingsstranden: Omaha Beach en Utah Beach.
• Landingsmuseum Arromanches: een belangrijke plek van de 

slag om Normandië.
• Strandzeilen: scheur met een topsnelheid over de brede 

stranden, adrenaline verzekerd. 
• Caen: een stad met een uitzonderlijk architecturaal en 

cultureel erfgoed.

Onbekend Normandië:
• Stoeterij Le Haras National du Pin: nationaal en 

internationaal geroemde, prestigieuze stoeterij.
• Ciderroute: route van 40 km in Pays d’Auge die bekend staat 

om zijn cider, calvados en heerlijke kazen.
• Gastronomie: bij een bezoek aan Normandië hoort het eten 

van zeevruchten. 

Normandië
4 dagen

Vanaf: € 179,00 p.p. 

Verblijf tijdens uw reis naar Normandië op een camping in bungalows, u kunt ook kiezen voor een jeugdherberg of hotel.  
De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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Bretagne heeft zich in cultureel en geografisch opzicht lange 
tijd onderscheiden van de rest van het land. De grootste at-
tractie is de lange, gekartelde kustlijn van meer dan 1000 km. 
Daarnaast hebben Vannes, Dinan en Rennes goed bewaard 
gebleven middeleeuwse wijken, laat de haven van St. Malo u 
een aandenken zien aan de heldenmoed van de streek, terwijl 
de kastelen in Fougères en Vitré herinneren aan de grensves-
tingen die de oostgrens bewaakten. Voor kajakken, wadlopen, 
paardrijden of mountainbiken kunt u hier ook goed terecht.

Hoogtepunten:
• St. Malo: de piratenstad binnenvallen!
• Calvados distilleerderij: rondleiding aangaande de 

beroemde lokale drank.
• Strandzeilen: lekker actief bezig zijn op het strand!
• Kastelen Fougères en Vitré: grensvestingen aan de 

oostgrens. 
• Pointe du Raz: een spectaculaire plek, tussen de golven  

en steile rotsen.

Onbekend Bretage:
• Suppend langs de Bretonse kust: leuke sportieve activiteit  

in Côtes d’Armor.
• Fort La Latte: dit kasteel wordt gezien als een juweeltje van 

het erfgoed van Bretagne. 
• Locquirec: één van de pittoreske badplaatsjes van Bretagne.

Bretagne
5 dagen

Vanaf: € 178,50 p.p. 
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Frankrijk is met 83 miljoen toeristen per jaar het meest bezochte land van de wereld! 

‘Reizen is veel meer dan je  
verplaatsen van A naar B’

Tim Wijnhoff 
Reiscoach Groepsreizen
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Deze voormalige Duitse stad is één van de mooiste steden van 
Frankrijk. De dynamische, moderne en kosmopolitische stad 
heeft zijn authentieke tradities weten te behouden en u vindt 
hier dan ook vele bezienswaardigheden en musea. Het histo-
rische centrum, dat tot het Werelderfgoed van UNESCO hoort, 
kan het best lopend, fietsend, varend of vanuit de tram wor-
den verkend. Strasbourg is ook een centrum van handel en 
economie, wat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van 
het Europees Parlement, de Europese Raad en het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens.

Hoogtepunten:
• Europees Parlement: zetel van het Europarlement.
• Cathédrale Notre Dame: behoort tot de grootste en 

beroemdste kathedralen van Frankrijk.
• Natzweiler-Struthof: voormalig concentratiekamp van de 

nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.
• Mountainbiken/kajakken: leuke, sportieve activiteiten voor 

een verrassende switch in uw programma.
• Fort Schoenenbourg: een artilleriebolwerk uit de Maginot 

Linie.

Onbekend Strasbourg:
• Europapark: dit pretpark bevindt zich op slechts een uurtje 

rijden van Strasbourg!
• Au Fût et à mesure: biercafé waar klanten hun eigen biertjes 

mogen tappen.
• Parc de l’Orangerie: heerlijk slenteren zoals dat hoort in een 

stadspark.

Deze Franse stad heeft een prachtig gerestaureerd erfgoed, 
waaronder de volksbuurt Wazemmes. Maar ook een bezoek 
aan Îlot Comtesse, het oudste deel van Lille, is zeer zeker de 
moeite waard, alsook het museum, gewijd aan de voormalige 
Franse president Charles de Gaulle en Musée des Beaux-Arts. 
De authentieke stadscultuur van Lille komt helemaal tot leven 
in de kroegjes in de oude binnenstad, maar ook door de rijk-
versierde gevels van de mooie huizen in Vlaamse stijl.

Hoogtepunten:
• Place du Général de Gaulle: omringd door mooie gebouwen 

en levendige terrassen: ‘de ontmoetingsplek van de Lillois’.
• Musée des Beaux-Arts: het op één na grootste museum van 

Frankrijk.
• Les Maisons Folie: artistieke creaties in het kader van 

Culturele Hoofdstad 2004.
• Citadelle de Lille: het in 1667 gebouwde fort.
• La Vieille Bourse: het oude beursgebouw.

Onbekend Lille:
• Vieux Lille: deze wijk staat bekend als de leukste buurt  

van Lille.
• Belfort van Rijsel: vanuit hier heeft u een prachtig  

uitzicht op de Porte de Paris.
• Taartje eten in Meert: de chocolaatjes in de vitrine zijn  

ware kunstwerken.

3 dagen

Vanaf: € 116,00 p.p. 

2 dagen

Vanaf: € 67,00 p.p. 

Strasbourg

Lille

Heeft u aan de maaltijden gedacht? Wij adviseren u graag over een leuk restaurant. 
Een simpele pizza of een 3-gangen menu, wij hebben contacten met vele restaurants. 

Lille is een oude Frans-Vlaamse stad. We noemen het ook wel de hoofdstad van Vlaanderen: Rijsel. 
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De Côte d’Azur ademt toerisme! Denk aan Nice met haar le-
vendige en drukke straten en Monaco, met de vele casino’s 
en het paleis van de Grimaldi’s. Ook Cannes, met één van de 
mooiste boulevards ter wereld, La Croisette, en Monte Carlo, 
het decor voor glitter en glamour, zijn de moeite waard. In het 
achterland vindt u Grasse, Gourdon en Gorges du Verdon, een 
kloofdal met watervallen. Tot slot mogen Saint-Tropez, St. Paul 
de Vence en Antibes niet ontbreken.

Hoogtepunten:
• Nice: de koningin van de Côte d’Azur.
• Gorges du Verdon: een kloofdal met watervallen.
• Cannes/Monaco: glitter and glamour!
• Grasse: bekend van de drie grote parfumhuizen van 

Galimard, Moulinard en Fragonard.
• Gourdon: bergdorp met een kasteel en een prachtig uitzicht 

op de kust van Nice-Cannes.

Onbekend Côte d’Azur:
• Jardin Albert 1er: prachtige tuin in Nice vol grandioze 

beelden
• Saint-Jean-Cap-Ferrat: schiereiland met mooie natuur en 

prachtige azuurblauwe wateren.
• Fort Colline du Château: na een stevig klim wordt u beloond 

met een prachtig uitzicht over de stad Nice en haar baai. 
• Menton: enige plek in Frankrijk waar citroenen groeien en 

‘de parel van Frankrijk’.

Côte d’Azur
6 dagen

Vanaf: € 223,50 p.p. 

Deze onvergetelijk reis door het prachtige Zuid-Frankrijk wordt 
alweer enkele jaren, met succes, aangeboden door Keijman 
Reizen. Wuivende palmen, een staalblauwe lucht en langgerekte 
stranden lokken jaarlijks heel veel toeristen. Trekt u echter land-
inwaarts, weg van de verstikkende drukte, dan komt u in een 
heel andere wereld terecht, ‘de echte Provence’. Ten opzichte van 
de kuststreek lijkt het soms of de tijd hier heeft stilgestaan. Ver-
sterkte middeleeuwse dorpjes, de ‘Villages Perchés’, grandioze 
vergezichten, uitgestrekte lavendelvelden, ravijnen en canyons. 
Van de hoge bergtoppen van de vooralpen tot de watervlakten 
van de Camargue, het landschap in de Provence heeft vele ge-
zichten. Daarnaast beschikt de Provence ook over een schitte-
rende cultuur, niet alleen de overblijfselen van de Romeinen en 
de Middeleeuwen zijn er belangrijk, maar ook de eet en drink-
cultuur. De Provence is een levenskunst, een ‘Art de Vivre’.

Hoogtepunten:
• Avignon: de pausenstad, grotendeels benoemd tot 

Werelderfgoed van UNESCO.
• Camargue: natuurgebied bekend vanwege het gelijknamige 

paardenras en de uitgestrekte zoutvlaktes.
• Saintes-Maries-de-la-Mer: klein vissersstadje en een waar 

bedevaartsoord voor zigeuners.
• Orange: met als blikvanger het Romeins theater.
• Lavendel: sluit uw ogen en haal diep adem... Ontdek de 

Provence van de lavendelvelden.
• Kayakken: maak een ontspannen tocht over de Gardon en 

aanschouw de imposante Pont du Gard.

Onbekend Provence:
• Rue de Teinturiers: leukste straatje van Avignon, ook wel 

bekend als Rue des Roues. 
• Château de Flaugergues: prachtig landgoed aan de rand  

van Montpellier.
• La Panacée: hip restaurant in Montpellier dat doet denken 

aan de Berlijnse underground scene.
• In de voetsporen van Van Gogh: bijzondere wandeling  

die gemarkeerd is met replica schilderijen.

Provence
6 dagen

Vanaf: € 224,00 p.p. 

De prachtige lavendelvelden zijn het mooiste in bloei tussen half juni en eind augustus. 

Door haar mediterrane klimaat is de Côte d’Azur een geschikte bestemming voor alle seizoenen. In de winter of  
het voorjaar is het rustiger dan tijdens de drukke zomermaanden, uitermate geschikt voor uw schoolreis! 21
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Londen is een wereldstad waar u zich zeker niet hoeft te ver-
velen. Londen is kleurrijk en gevarieerd met een rijke historie, 
die meer dan 2000 jaar teruggaat. De hoofdstad van Engeland 
wordt gekenmerkt door bezienswaardigheden als de Tower 
Bridge, de Big Ben, Buckingham Palace, Westminster Abbey en 
St. Paul’s Cathedral. Daarnaast beschikt Londen, met musea als 
Tate Modern en het British Museum, over een overweldigend 
en attractief aanbod, een lust voor iedere kunstliefhebber. U 
kunt er verder heerlijk winkelen in de klassieke winkelstraat 
Oxford Street of het chique warenhuis Harrods. Het uitgaans-
leven, dat zich centraal in het centrum van Londen heeft  
gevestigd, is eveneens wereldbekend; wat dacht u van de  
bekende namen als West End, Soho en Piccadilly Circus.

Hoogtepunten:
• London Eye: Europa’s grootste reuzenrad.
• Tower of London: waar de kroonjuwelen zijn tentoongesteld.
• Jack the Ripper-walk: wandeling met gids terug in de tijd.
• Musicalbezoek: beleef het magische West End.
• Boottocht over de Thames: bekijk Londen vanaf het water.

Onbekend Londen:
• Ontdek de grafitti en street art in Shoreditch: wandel met 

een gids langs de mooiste en innovatieve ‘street art’ van 
Londen’s East End.

• Sky Garden: ga gratis naar één van de hoogste punten van 
Londen.

• Neasden: een buitenwijk van Londen waar u zich even aan 
de andere kant van de wereld waant. 

Londen
3 dagen

Vanaf: € 134,50 p.p. 

Voor een echte Engelse beleving, kiest u voor een verblijf bij gastgezinnen.  
De leerlingen worden hier op traditionele en gastvrije wijze ontvangen, dit maakt uw schoolreis nog educatiever. 
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Oxford staat bekend als één van de twee grote universiteits-
steden in Engeland en is rijk aan geschiedenis en traditie. Christ 
Church College is het grootste college in Oxford en zeer zeker 
de moeite waard om eens te bezoeken. Harry Potter fans kun-
nen hier hun hart ophalen, want zowel de eetzaal als de Duke 
Humfrey’s bibliotheek zijn gebruikt voor de opnames of als 
inspiratiebron. Toch is Oxford niet langer uitsluitend de stad van 
nette burgers en studenten. Het is een levendige smeltkroes ge-
worden met gerenommeerde musea, multiculturele restaurants 
en een geanimeerd nachtleven.

Hoogtepunten:
• Harry Potter of Alice in Wonderland Tour.
• Pitt Rivers Museum: één van de meest populaire musea in 

Oxford.
• Warwick Castle: met een geschiedenis die 1000 jaar beslaat, 

is er voor elk wat wils in Warwick Castle.
• Stratford-upon-Avon: geboorteplaats en plaats van 

overlijden van William Shakespeare.
• Hop-on Hop-off bus: u kunt op alle 20 haltes rond de stad 

opstappen.

Onbekend Oxford:
• Covered Market: midden in het historische centrum van 

Oxford kunt u hier uren struinen langs de mengelmoes van 
marktkraampjes, cafés en taartenwinkels.

• The Grand Café in 84 High Street is het oudste koffiehuis van 
Oxford en dé plek voor een High Tea of een korte pauze. 

Canterbury ademt historie! Een deel van de stad, bestaande 
uit onder andere St. Martin’s Church, St. Augustine’s Abbey 
en de Canterbury Cathedral, heeft de status van Werelderf-
goed gekregen van UNESCO. Grote blikvanger is zonder meer 
de Normandische kathedraal. Maar ook Canterbury Tales 
Experience en de West Gate Towers mag u niet missen. De 
historische gebouwen en oude straatjes gecombineerd met 
moderne winkels en restaurants bieden zowel ouderwetse 
charme als werelds vermaak.

Hoogtepunten:
• Canterbury Cathedral: befaamde kathedraal met rijke 

geschiedenis.
• Canterbury Tales Experience: hier komen de verhalen  

van Geoffrey Chaucer tot leven!
• Ghost Tour: spannende wandeling door de straten  

van Canterbury. 
• Riverboat Tours: al roeiend Canterbury verkennen.
• Dickens World: een boeiende reis terug naar de tijd  

waarin Charles Dickens leefde.

Onbekend Canterbury:
• Kanovaren: ontdek ‘the Garden of England’ vanaf het water.
• The Good Sheds Foodmarket: op deze overdekte versmarkt 

kunt u niet alleen boodschappen doen, maar ook de lokale 
culinaire geneugten proeven.

• The Foundry Pub and Brewery: hier worden door de 
pubeigenaren zo’n 9 verschillende biertjes gebrouwen. 

4 dagen

Vanaf: € 216,50 p.p.

2 dagen

Vanaf: € 90,50 p.p.

Oxford   

Canterbury

Geniet van de Engelse keuken in één van de vele Pubs van Oxford.  
Kies voor een tradionele Fish & Chips of een Cottage Pie. Vraag naar de mogelijkheden! 

Canterbury is ook zeer geschikt als korte stop op weg naar Londen of Cambridge. Combineer de mooiste steden van Engeland! 
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De hoofdstad van het graafschap Cambridgeshire, Cam-
bridge, is een prachtige bestemming die het hele jaar 
aantrekkelijk is. Loop bijvoorbeeld de speciale Winter Walk 
in de Cambridge University Botanic Gardens en geniet van 
landschappen en planten die zelfs middenin de winter hun 
schoonheid bewaren. Loop langs de Backs, de beroemde wei-
landen aan de oevers van de rivier de Cam, waar in het voor-
jaar het gras amper te zien is vanwege de duizenden narcis-
sen. Voor een bijzondere ervaring belt u aan bij Kettle’s Yard, 
men laat u graag binnen. Het is geen echt museum, maar 
eigenlijk een woonhuis zonder kapsones. Nauwelijks vindt 
u in Engeland een plaats waar op zo weinig vierkante meter 
zoveel interessants en bezienswaardigs te vinden is als hier!

Hoogtepunten:
• Punting op de River Cam: de ultieme ‘Cambridge 

Experience’, een tochtje over de rivier in een zogeheten 
‘punt’.

• Treasure Hunt: samen op zoek in Cambridge.
• Cambridge College Tour: begeleide tour door dit prachtige 

college.
• National Horseracing Museum: neem een kijkje achter de 

schermen van het Britse paardenrennen.
• Ely Cathedral: prachtig bouwwerk uit 673.

York is een prachtstad, die jong en oud weet te verleiden. 
Een stad met meer dan 2000 jaar geschiedenis, waarvan nog 
heel veel sporen te vinden zijn: de middeleeuwse ommu-
ring, de indrukwekkende kathedraal, de smalle straatjes met 
overhellende gevels, de gezellige pleinen en de tientallen 
historische gebouwen. Maar in York vindt u ook de modern-
ste winkels, schitterende musea en sfeervolle pubs. Naast 
(goedkoop) winkelen zijn er ook veel bezienswaardigheden 
in York die u beslist gezien moet hebben; om er maar enkele 
te noemen: York Minster, Jorvik Viking Centre, The Shambles, 
York Castle Museum en National Railway Museum. York is 
niet voor niets één van de mooiste steden van Engeland!

Hoogtepunten:
• York Minster: tweede grootste gotische kathedraal van 

Noord-Europa, na de Dom van Keulen.
• Jorvik Viking Centre: prachtige weergave van het leven 

van de Vikingen.
• National Railway Museum: een fraaie verzameling Engelse 

treinen.
• Clifford’s Tower: symbool voor de Engelse koningen uit de 

Middeleeuwen.

Brighton wordt vaak ‘Londen aan Zee’ genoemd, omdat 
deze stad, net als Londen, alles te bieden heeft in een com-
pact, bewandelbaar centrum. In Brighton kunt u winkelen 
in unieke Engelse winkeltjes, kiezen uit gerechten van over 
de hele wereld, naar hartelust kunstgalerijen en musea 
bezoeken en genieten van het geweldige uitgaansleven, 
waaronder vele optredens van live bands. Ook kunt u in 
Brighton genieten van de prachtige Regency architectuur 
en het adembenemende Royal Pavilion. En dan natuurlijk de 
zee - de beste anti-stress therapie die er bestaat.

Hoogtepunten:
• Brighton Pier: deze beroemde pier is niet te missen en 

stamt uit de Victoriaanse tijd.
• The Lanes: heerlijk verdwalen in de smalle winkelstraatjes 

in het historische centrum.
• The Royal Pavilion: de koninklijke familie was tijdlang in 

bezit van dit gebouw, als vakantiehuisje. 
• Brighton Musical Hall: geniet van legendarische 

muziektalenten terwijl u uitkijkt over de pier.
• Choccywoccydoodah: deze winkel is de hemel voor 

chocoladeliefhebbers.

Het elegante en historische Bath, wiens oorsprong ligt in 
het jaar 60 na Christus, toen de Romeinen naar de warmwa-
terbronnen kwamen om te baden, is een uitstekende keuze 
voor uw schoolreis. Jaarlijks trekt het vele bezoekers die de 
fascinerende Romeinse, Griekse en koninklijke Britse ge-
schiedenis komen bekijken. U ziet de torens van Bath Abbey 
al van verre oprijzen. Behalve de beroemde Romeinse ba-
den en het naastgelegen moderne spacomplex zijn er vele 
mooie winkels, gezellige pubs en lokale markten. Genieten 
van de rust kunt u in Parade Gardens, waar u uitkijkt op de 
Avonrivier, of bekijk Victoria Park, het grootste park in Bath. 

Hoogtepunten:
• Bath Abbey: één van de mooiste voorbeelden van 

gotische architectuur.
• Pulteney Bridge: één van de slechts vier bruggen ter 

wereld die volop is voorzien van winkels. 
• Royal Crescent: een sikkelvormige straat met 18de eeuwse 

rijtjeshuizen. 
• Roman Baths: al 2000 jaar staat Bath bekend om haar 

geneeskrachtige thermen.
• The Holburne Museum: in dit bijzondere gebouw wordt 

de kunst van Sir William Holburn tentoongesteld.

Cambridge York

Brighton Bath

4 dagen

Vanaf: € 186,75 p.p.

5 dagen

Vanaf: € 198,00 p.p.

3 dagen

Vanaf: € 147,00 p.p.

4 dagen

Vanaf: € 182,50 p.p.



Sc
ho

ol
- e

n 
st

ud
ie

re
iz

en
 2

01
9 

- 2
02

0

25

De hoofdstad van Ierland is een stad die van vele markten 
thuis is en waar u zeer veel kunt beleven. Wat er in Dublin zoal 
op één dag beleefd kan worden beschreef James Joyce in zijn 
boek ‘Ulysses’. Natuurlijk is Dublin veel meer dan die ene man 
en die ene dag. De stad biedt een aantal prachtige musea, ze 
stelt haar mooiste kerken open, ze laat u wandelen langs his-
torische gebouwen, ze daagt u uit om haar Guinness te proe-
ven, ze verwent u met haar Ierse pubs en traditionele muziek, 
ze nodigt u uit om te slenteren langs haar brede lanen, over 
haar overdekte markten, door haar winkelwijken, ... Kortom, 
bezienswaardigheden te over. 

Hoogtepunten:
• Dublin Castle: toonbeeld van de Engelse overheersing.
• Malahide Castle: oudste kasteel in Ierland, daterend uit  

de 14e eeuw.
• Guinness storehouse: alles over het beroemde Ierse bier.
• Causey Farm: ‘Be Irish for a day’ verschillende activiteiten 

waaronder Ceili (Ierse dansworkshop, schaapshond 
demonstratie, turfsteken).

• Dublin Bay: prachtige baai in het centrum van de stad.

Onbekend Dublin:
• Gaelic Football: combinatie van rugby en voetbal en erg 

populair in Dublin. 
• Temple Bar: populairste uitgaansgebied van Dublin met 

meer dan 150 restaurantjes, bars en pubs.
• Book of the Kells: rijkelijk versierd boek geschreven door  

de Keltische monniken te bezoeken in de bibliotheek van 
het Trinity College.

• Trinity College Library: deze bibliotheek behoort tot de 
mooiste bibliotheken ter wereld. 

Dublin
4 dagen

Vanaf: € 239,00 p.p.
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Bezoek op 17 maart 2020 St. Patrick’s Day, het grootste festival van Ierland. 

Ierland
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Tijdens deze rondreis wordt u meegenomen op een veelzijdige 
trip langs prachtige steden en imposante natuur. U maakt 
de overtocht per nachtelijke ferry om uw reis te starten in 
Edinburgh. De hoofdstad van Schotland is fascinerend waar 
de straten herinneren aan de mythes en legendes van weleer. 
Aansluitend rijdt u verder in noordelijke richting naar Cairn-
gorms National Park. In deze machtige omgeving zult u tal van 
krachtige watervallen, razende stromen en verborgen lochs 
te zien krijgen. Ook brengt u een bezoek aan Loch Ness, het 
beroemde meer bekend van het gelijknamige monster. De vol-
gende dag rijdt u verder naar het zuidwesten in de richting van 
Fort William, voor de beklimming van de Ben Nevis. U eindigt 
uw reis in Glasgow, ook ‘The Friendly City’ genoemd. Op dag 
6 reist u weer per nachtelijke overtocht huiswaarts en eindigt 
deze betoverende reis die u niet snel zult vergeten!

Hoogtepunten:
• Royal Mile: de straat loopt vanaf Edinburgh Castle naar 

Holyrood Palace. In de aangrenzende zijstraten bevinden zich 
veel bezienswaardigheden van de stad.

• Cairngorms National Park: de Schotse Hooglanden op z’n best!
• Loch Ness: Is het slechts een mythe of zwemt er in Loch Ness, 

het grootste meer van Schotland, echt een reptiel uit de tijd 
van de dinosaurussen?

• Fort William: de hoofdstad van het buitenleven. Beklim de 
Ben Nevis, met schitterende panoramische vergezichten. 

• Kathedraal van Glasgow: dit symbool van de stad is van een 
prachtig soort Schotse gotische architectuur.

Onbekend Schotland:
• The Closes: kleine zijstraatjes in Edinburgh waar vroeger 

honderden mensen woonden in kleine opgestapelde huisjes.
• Kabelspoorweg: ga vanuit Aviemore een ritje maken op de 

hoogste spoorweg in Brittannië. U stapt uit in het station aan de 
top op een duizelingwekkende 1.097 m boven de zeespiegel. 

• Highland Games: een ongeëvenaard spektakel!

De hoofdstad van Schotland ligt, ingenesteld tussen uitge-
doofde vulkanen, op zeven heuvels. Het geheel vormt een 
spectaculair aangezicht in deze ruige omgeving. De stad kent 
een indrukwekkend centrum met middeleeuwse gebouwen in 
de Old Town en brede straten en ruime huizen in Georgiaanse 
stijl van de New Town. Ga op verkenning op The Royal Mile, die 
de met kasseien geplaveide straten verbindt met het Palace of 
Holyroodhouse, een officiële koninklijke residentie. Onderweg 
komt u langs een aantal van de belangrijkste gebouwen van 
de stad, zoals St. Giles Cathedral en Parliament House. Vanaf 
de heuvels die boven de stad uittoren heeft u een prachtig uit-
zicht. Hier vindt u Arthur’s Seat, een uitgedoofde vulkaan.  
Een reis naar Edinburgh biedt u een gevarieerd programma!

Hoogtepunten:
• Edinburgh Castle: het fraaiste gebouw van de stad en de reden 

van haar bestaan.
• Princes Street: het belangrijkste winkelgebied van Edinburgh.
• St. Giles Cathedral: de toren van de kathedraal is een opvallend 

kenmerk van de stad.
• Royal Botanical Garden: dit pareltje van rust en ontspanning ligt 

aan de rand van het centrum.
• National Galleries of Scotland: in het hart van Edinburgh wordt 

de mooiste kunst uit de beeldende wereld bewaard. 

Onbekend Edinburgh:
• Dean Village: havendistrict op korte afstand van Edinburgh met 

vele bars, cafés en restaurants.
• Britannia: dit prachtige schip ligt in Dean Village en heeft de 

Britse koninklijke familie meer dan 40 jaar lang over de hele 
wereld rondgevaren. 

• The Real Mary King’s Close: diep onder de stad ligt een 
verborgen geheim gangenstelsel.

6 dagen

Vanaf: € 249,50  p.p.

5 dagen

Vanaf: € 201,00 p.p.

Schotland

Edinburgh

Bezoek ook de rust en de prachtige natuur buiten de grote steden. De Schotse Hooglanden zijn zeker de moeite waard.  
Ga bijvoorbeeld op zoek naar het monster van Loch Ness of daag uzelf uit tijdens de Highland Games.

De Schotten staan bekend om hun gastvrijheid, maak uw bezoek aan Edinburgh  
helemaal af door te verblijven in gastgezinnen. Vraag naar de mogelijkheden.

Schotland Denemarken • Zweden
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De grootste stad van Zweden heeft een bijzonder mooi cen-
trum dat uit de Middeleeuwen stamt. Maar ook de rest is de 
moeite waard. Natuurschoon, water en mooie gebouwen wis-
selen elkaar af. Door het op grote schaal aanwezige water in de 
stad wordt Stockholm ook wel het ‘Venetië van het Noorden’ 
genoemd. De stad is immers op 14 eilanden gebouwd, die zijn 
verbonden met 57 bruggen. Het Vasamuseum en het stadhuis 
mogen verder niet ontbreken, alsook een ritje in de golfbalach-
tige gondels van de Globen Skyview.

Hoogtepunten:
• Gamla Stan: in het centrum ligt het eiland ‘Stadsholmen’ met 

het oude centrum ‘Gamla Stan’.
• Koninklijk Paleis: oudste paleis ter wereld met populaire 

wisseling van de wacht.
• Sergels Torg: het meest bekende en grootste plein van de stad.

• Stadhuis: het bijzondere stadhuis van de stad heeft een 
prominente plaats aan het water met een spectaculair 
uitzicht over de stad.

• Djurgården: voormalige jachtgebied met diverse musea en 
een pretpark.

Onbekend Stockholm:
• SoFo: in Londen en New York heeft u de hippe en trendy  

wijk SoHo. In Stockholm kunt u een gelijkaardige wijk vinden, 
genaamd SoFo.

• Stockholm Metro Art Gallery: lopend door de metrostations 
van Stockholm ervaart u de schoonheid van ongelooflijke 
schilderwerken, mozaïekwerken en sculpturen.

• Colour by numbers: heeft u een smartphone? Fantastisch! 
Dan kunt u uw stempel drukken op de stad. Wilt u dat de 
toren groen kleurt of juist rood? Dan kunt u dat via een 
speciale app aangeven. 

Stockholm
4 dagen

Vanaf: € 316,00 p.p.

De hoofdstad van het Koninkrijk Denemarken heeft een rijke 
historie met oude gebouwen en straten, uitmuntende musea 
en kunstgalerieën, prachtige paleizen en kastelen, waaronder 
het wonderschone Kasteel Kronborg, het koninklijke Rosen-
borg Paleis en het Amalienborg Paleis. Ook den Lille Havfrue, 
beter bekend als de Kleine Zeemeermin, is een must see. Ko-
penhagen beschikt verder over bijna 2000 restaurants, vele ca-
fés en een Koninklijke Schouwburg. Dus... deze stad heeft alles 
te bieden om u een aantal onvergetelijke dagen te bezorgen!

Hoogtepunten:
• Kleine Zeemeermin: de kleinste attractie van Kopenhagen!
• Nyhavn: de gezellige knusse haven van Kopenhagen 

kenmerkt zich met vele mooi gekleurde voorgevels van oude 
panden aan de kade.

• Tivoli: het fraai aangelegde pretpark Tivoli ligt midden in het 
centrum van Kopenhagen.

• Rosenborg Slot: voormalige koninklijke residentie.
• Strøget: het bekendste en belangrijkste winkelgebied van de 

stad.

Onbekend Kopenhagen:
• Rundetaarn: deze toren is met zijn 35 meter niet spectaculair 

hoog, maar vanaf het hoogste puntje heeft u wel een mooi 
uitzicht over de stad! De toren is prachtig vanbinnen.

• Flødebol: deze traktatie ziet eruit als een soort negerzoen, 
maar het is meer dan dat!

Kopenhagen
4 dagen

Vanaf: € 216,00 p.p.

U kunt zowel per vliegtuig als per touringcar naar Kopenhagen. Maak uw wensen bij ons kenbaar en we maken graag een offerte op maat! 

Als u aan Zweden denkt, denkt u natuurlijk meteen aan ABBA.  
Bezoek het ABBA museum en verkleedt u als Agnetha, Bjorn, Benny of Anni-Frid! 27
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Berlijn kent u ongetwijfeld als de stad die eens in tweeën was 
verdeeld door de ‘Muur’, en hierdoor een heel aparte sfeer op 
deze levendige stad achterliet. Na de hereniging in 1990 is de 
anders toch al in de belangstelling staande stad uitgegroeid 
tot één van de grootste toeristische attracties van Duitsland. 
En niet geheel ten onrechte, want waar uw voorkeur ook naar 
uitgaat, er is voor iedereen wat te beleven.

Laat u imponeren door de restanten van de Berlijnse Muur, 
het symbool van de Koude Oorlog. Of wat dacht u van be-
kende bouwwerken als de Reichstag, de Brandenburger Tor, 
Slot Charlottenburg en locaties als ‘Checkpoint Charlie’ en de 
Kurfürstendamm, met het warenhuis KaDeWe.

Uiteraard is een bezoek aan het schitterende Tiergarten, in  
het hart van de stad, of Museuminsel, met al haar prachtige 
musea, niet uit uw programma weg te denken. Kortom, een 
stad die u vanaf het begin tot aan het einde zal blijven boeien.

Hoogtepunten:
• Berlijnse Muur: de voormalige muur tussen Oost- en West-

Berlijn is nog op diverse plaatsen in de stad te vinden.
• Reichstag: het parlementsgebouw met de kenmerkende 

glazen koepel.
• Berliner Unterwelten: een indrukwekkend bunkercomplex 

uit de nazitijd.
• Fernsehturm: de TV-toren op Alexanderplatz geeft u een 

prachtig uitzicht over Berlijn!
• Joods Museum: een ontwerp van architect Daniel 

Liebeskind, uitgegroeid tot één van de iconen van Berlijn.

 Onbekend:
• RAW Gelände: Berlijn wordt vaak geassocieerd met de 

woorden rauw, alternatief en industrieel, als er één plek is in 
Berlijn die deze diverse stijlen goed toont dan is het wel het 
oude fabrieksterrein RAW Gelände. 

• De waterval in het Viktoriapark: een waterval in Berlijn? Ja! 
De Kreuzberg is met 66 meter de hoogste natuurlijke berg 
van Berlijn en is het middelpunt van het Viktoriapark.

Berlijn
4 dagen

Vanaf: € 105,00 p.p.

Een trein- of vliegreis naar Berlijn is tevens mogelijk, vooral voor kleinere groepen is dit een aanrader. 
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Hamburg is de op één na grootste stad van Duitsland. De 
open blik naar de wereld en de diverse bouwkundige stij-
len maken de stad fascinerend om te bezoeken. Bezoek de 
enorme wereldhaven midden in het stadscentrum, het met 
oude pakhuizen gevulde Speicherstadt, het vermaak in de 
rosse buurt of één van de vele parken. Rondom het grote 
Alster- meer in het centrum van de stad vindt u veel recrea-
tiemogelijkheden zoals waterfietsen, kanoën, fietsen maar 
ook rondvaarten. Kortom, Hamburg is een stad met brede 
mogelijkheden die u eigenlijk bezocht moet hebben.

Geniet van de beroemde gebouwen aan de oevers van de 
Elbe, de Sächsische Staatsoper, de Hofkirche en natuurlijk de 
Zwinger die deze fantastische stad, ook wel Florence aan de 
Elbe genoemd, u te bieden heeft. Hoogtepunt is toch wel de 
Frauenkirche, een mooi stukje barokke pracht in de Altstadt. 
Samen met de trendy winkels, café’s en restaurants van de 
Neustadt en de mooie omgeving, waaronder het prachtige 
natuurgebied Sächsische Schweiz met de bekende ‘Bastei’, 
zijn dit redenen genoeg voor een bezoek.

Roma Secunda, het tweede Rome, zo werd Trier door de 
Romeinen gedoopt. Nergens in Duitsland is de Romeinse 
tijd zo levendig gebleven als hier in de voormalige keizer-
lijke residentie aan de Moezel. Trier wordt verder omgeven 
door een prachtig landschap van de Hunsrück en de Eifel. 
Combineer Trier met een bezoek aan Luxemburg. De groot-
ste toeristische trekpleister in Luxemburg is het gebied ten 
zuiden van de Sauer, Klein Zwitserland. Kenmerkend zijn de 
rotsen, kloven en plantengroei. De toeristisch interessante 
steden zijn Luxemburg, Clervaux en Echternach.

München, voor de meeste bekend om het Oktoberfest wat 
plaatsvindt in september en oktober. Grote pullen bier, veel 
gezelligheid, mensen in lederhosen en dirndls.  
Maar München is meer dan het Oktoberfest. Gelegen in de 
deelstaat Beieren vindt u deze prachtige stad die veel te bie-
den heeft op het gebied van cultuur en historie. Ook voor 
winkelliefhebbers is de stad een waar winkelparadijs!  Een 
bezoek aan de Allianz Arena (stadion van Bayern München) 
mag uiteraard niet ontbreken.

Hamburg Dresden

Trier & Luxemburg München

3 dagen

Vanaf: € 110,50 p.p.

4 dagen

Vanaf: € 147,50 p.p.

3 dagen

Vanaf: € 105,00 p.p.

3 dagen

Vanaf: € 140,75 p.p.

Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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Tsjechië

Praag is nog altijd enorm populair! De afgelopen jaren heeft 
de stad zich ontwikkeld tot een ideale bestemming voor uw 
school- en/of studiereis! De betoverende stad Praag wordt 
ook wel de Parel van het Oosten genoemd, alsook de Gouden 
Stad, en terecht; met haar prachtige oude centrum, de ontel-
bare historische bezienswaardigheden en magische sfeer die 
de stad uitstraalt, doet zij al haar bijnamen eer aan.

Naast alle bekende monumenten als de Tyntoren op het oude 
plein, de Karelsbrug en de indrukwekkende Burcht, is Praag 
echter ook een zeer sfeervolle stad met veel terrasjes en eet-
gelegenheden en is er ’s avonds op het gebied van theater en 
concerten genoeg te beleven. 

Om uw programma te complementeren mag een bezoek aan 
een glasfabriek, een bierbrouwerij of de bekende Skoda-au-
tofabriek, welke kenmerkend zijn voor Tsjechië, eigenlijk niet 
ontbreken. Zo ook niet een bezoek aan het concentratiekamp 
Terezín, waar u op indrukwekkende wijze wordt teruggevoerd 
naar de periode (WO II) waarin het kamp diende als doorvoer-
kamp voor bijna 90.000 Joden. Kortom, Praag is absoluut de 
moeite waard!

Hoogtepunten:
• Praagse Burcht: op de heuvel en burchtwijk Hradčany ligt 

het grootste burchtgebied ter wereld met o.a. het Koninklijk 
Paleis, de Sint-Vituskathedraal en het Gouden Straatje.

• Karelsbrug: prachtige gotische brug als verbinding tussen 
de oude stad en de burcht.

• Het Oude Stadsplein: het plein is maar liefst 9.000 m2 groot 
en huisvest een stadhuis, paleizen, Sint-Nicolaaskerk en de 
befaamde klokkentoren.

• Terezín: indrukwekkende excursie naar het voormalig 
concentratiekamp.

• Škoda-autofabriek: rondleiding door fabriek in Mladá 
Boleslav.

Onbekend Praag:
• Wanneer u Praag in de winter bezoekt, ga dan eens naar een 

ijshockeywedstrijd van Sparta Praag. Tsjechen zijn idolaat 
van deze sport.

• Barcelona heeft de Font Màgica, Praag heeft de Krizik 
fontein. De Krizik fontein op het oude jaarbeursterrein in 
Praag biedt ‘s avonds een multimediaspektakel met muziek, 
waterchoreografie en kleurige lichteffecten.

• John Lennon Wall: de ultieme uiting van idealen ten tijde 
van het communistisch bewind.

Praag
4 dagen

Vanaf: € 127,50 p.p.

4 dagen te kort voor Praag? Eigenlijk wel, deze stad heeft alles voor een afwisselende schoolreis.  
Dus verleng uw verblijf en vraag een vrijblijvende offerte aan. 
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Steeds meer scholen kiezen voor Tsjechië, wat betreft sportie-
ve activiteiten. Vanuit het plaatsje Harrachov, gelegen midden 
in het Reuzengebergte, aan de grens van Polen, onderneemt 
u diverse activiteiten waarin sportiviteit en teamspirit centraal 
staan.

Het Reuzengebergte is onder de toeristen één van de meest 
geliefde gebergten in Tsjechië, zowel in de zomer als in de 
winter. Het is een populaire bestemming, waar het leven nog 
goedkoop is. Er zijn prachtige oude steden en dorpen en 
ruim voldoende wandel, fiets- en zwemmogelijkheden. Het 
Reuzengebergte is uitstekend op toerisme ingesteld, maar 
dan zonder de ergerlijke drukte die u in veel andere landen 

ziet. Met Duits en Engels kunt u zich heel goed verstaanbaar 
maken. 

Keijman Reizen stelt voor u een volledig activiteitenprogram-
ma naar wens samen. Uiteraard vindt alles plaats onder leiding 
van professionele instructeurs. Ook kunt u kiezen om te gaan 
zwemmen of rodelen. Ter afsluiting van de reis kunt u nog een 
bezoek brengen aan de Gouden Stad Praag!

Hoogtepunten:
• Kanoën
• Raften
• Klimmen
• Abseilen
• Mountainbiken
• Touwenparcours
• Zwemmen
• Rodelen

Steeds meer scholen kiezen Tsjechië (Harrachov) als be-
stemming voor hun jaarlijkse skireis. Het Reuzengeberg-
te, ook wel de Krkonose genoemd, is dankzij de lange 
strenge winters vanaf begin december tot eind april een 
sneeuwzeker gebied. De pistes zijn goed onderhouden 
en de faciliteiten doen niet onder voor de gevestigde 
skioorden in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. 

Twee stoeltjes- en tien sleepliften brengen u naar de 
goed onderhouden pistes. Er zijn voldoende sneeuw-
kanonnen aanwezig om de pistes indien nodig bij te 
sneeuwen. 

Uiteraard is het ook mogelijk om in Harrachov te snow-
boarden, te langlaufen of les te nemen. De bekende rou-
te langs de Mumlava-watervallen kunnen wij u van harte 
aanbevelen. De wintersportgebieden van Rokytnice en 
Harrachov staan door middel van een langlaufloipe met 
elkaar in verbinding. Harrachov is vanwege het grote 
aantal restaurantjes, cafés en discotheken een dorp dat 
een gezellige sfeer uitstraalt. Feit dat het leven in Harra-
chov goedkoop is, maakt deze bestemming zeer interes-
sant voor uw wintersportreis!

Tsjechië actief

Skiën

4 dagen

Vanaf: € 136,00 p.p.

5 dagen

Vanaf: € 253,50 p.p. 

(inclusief skipas en halfpension) 

U kunt een reis naar Harrachov ook combineren met een bezoek aan Praag en de vele excursiemogelijkheden  
erbuiten zoals het concentratiekamp Terezín, de Skodafabriek of Slot Karlstein. 

Ervaren skiër? Neem uw eigen skispullen mee.  
Of huur deze voordelig via Keijman Reizen. 
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De goede oude tijd van het Habsburgse Keizerrijk is al lang 
voorbij, maar Wenen heeft het imago ervan weten te behou-
den. Het meest sfeervolle is de ‘Altstadt’ met smalle, bochtige 
straatjes en oude gebouwen. De stad kent een rijk cultureel 
uitgaansleven, waarin vooral de operettemuziek een grote 
rol speelt. Componisten als Mozart, Beethoven, Schubert en 
Strauss leefden en werkten in deze stad. De belangrijkste  
bezienswaardigheden zijn de Stephansdom, de Hofburg,  
de kerk Am Steinhof en Slot Schönbrunn.

Hoogtepunten:
• Schloss Schönbrunn: zeer groot paleis met een lange 

geschiedenis en het meest belangrijke cultureel monument 
van Oostenrijk.

• Stephansdom: de grootste kathedraal van Wenen en de 
zetel van de aartsbisschop van Oostenrijk.

• Spaanse rijschool: bezoek de show van de Lipizzaner 
paarden.

• Weense Staatsopera: één van de meest toonaangevende 
operahuizen in Europa.

• Wiener Prater: groot pretpark ‘Wurstelprater of Volksprater’ 
met een reuzenrad uit 1897.

Onbekend Wenen:
• Ferstel Passage: in de 19e eeuw verrezen er in verschillende 

Europese steden overdekte winkelpassages, zo ook in 
Oostenrijk. Deze prachtige winkelgalerij is weer in zijn oude 
glorie hersteld.

• De Naschmarkt: de oudste en bekendste markt in Wenen. 
De markt trekt elke dag duizenden bezoekers aan. U vindt er 
verschillende soorten vlees, groenten, fruit, kruiden, wijnen 
en bijvoorbeeld kazen.

• Hip dineren: een neonverlichte kaart van de stad Wenen op 
de muur en een heuse foodtruck in de foyer, neem een kijkje 
bij Blue Mustard!

Wenen
5 dagen

Vanaf: € 165,00 p.p.

Voor 4 of 6 dagen naar Wenen? Een reis met een sportief of cultureel karakter? Of juist iets helemaal anders?  
Wij kennen Wenen op ons duimpje en helpen u graag met een passende offerte! 

Oostenrijk Hongarije • Letland
bl

ijv
en

de
  h

er
in

ne
rin

ge
n



Sc
ho

ol
- e

n 
st

ud
ie

re
iz

en
 2

01
9 

- 2
02

0

33

bl
ijv

en
de

  h
er

in
ne

rin
ge

n

33

Riga heeft een rijke historie en veel te bieden op het gebied van 
kunst en muziek. De oude huizen, waarvan sommige nog uit 
de Middeleeuwen dateren, zijn in vele kleuren geschilderd en 
geven een vrolijk aanzicht. Smalle steegjes en gezellige pleinen 
met mooie gebouwen en huizen wisselen elkaar af. Bewonder 
het kasteel van Riga, de St. Peter Kathedraal en de Domkerk met 
één van de grootste orgels van Europa. Het Domaplein vormt 
het uitgaanscentrum met veel leuke restaurants, terrassen en 
café’s.

Hoogtepunten:
• Oude Stad: het oude centrum van Riga is een paradijs 

voor architectuurliefhebbers, vooral voor mensen die van 
Jugendstil houden.

• Bezettingsmuseum: dit museum gaat over de recente 
bezettingen door de nazi’s en de Russen.

• Dom van Riga: de grootste kathedraal van de Baltische 
staten.

• Maskavas: in deze voormalige Joodse wijk staan nog veel 
vooroorlogse houten huizen.

• St. Peter Kathedraal: één van de oudste monumenten van 
de stad.

Onbekend Riga:
• Kemeri Nationaal park: ontsnap aan het drukke stadsleven, 

de uitzichten maken een bezoek alleen al dubbel en dwars 
de moeite waard!

• Ontdek de Art Nouveau: Riga is de hoofdstad van deze 
kunststijl, u vindt er prachtige, sierlijke beeldhouwwerken 
en sculpturen die uit de façades van de woningen lijken te 
kruipen.

• Radisson Blu Skybar: ideaal voor een mooi uitzicht over de 
stad terwijl u geniet van een drankje.

In het hart van Hongarije ligt Boedapest, een stad die door de 
Donau in tweeën wordt gedeeld. Aan de ene kant ligt het heu-
velachtige Boeda en aan de andere kant het vlakke Pest. Wan-
neer u op de Citadella staat of over de Kettingbrug wandelt, 
kunt u van het unieke panorama van de stad genieten, wat 
door de UNESCO op haar Werelderfgoedlijst is geplaatst. 

Hongarije, en Boedapest in het bijzonder, heeft een rijke 
geschiedenis en een geheel eigen cultuur. De talrijke beziens-
waardigheden, zoals het Koninklijke Paleis op de Burchtheuvel 
en de beroemdste katholieke Matthias-kerk, de kolossale par-
lementsgebouwen, het grootste gebouw in Hongarije, de St. 
Stefanusbasiliek, de grootste kerk van Boedapest, het Vissers-
bastion en de Burcht Boeda, alsook de vriendelijke mensen en 
de gezellige sfeer, maken de stad tot een zeer bezienswaar-
dige bestemming voor uw studiereis.

Hoogtepunten:
• Kettingbrug: de oudste brug in Boedapest die over de 

Donau loopt is 330 meter lang.
• Hongaars parlementsgebouw: dit gigantische gebouw, aan 

de Pest-zijde van de stad, behoort tot de indrukwekkendste 
gebouwen ter wereld. Het bouwwerk is in Gotische stijl 
opgetrokken.

• Vissersbastion: één van de vele mooie bouwwerken in 
Boedapest.

• Burcht van Boeda: het paleis is het symbool van de stad.
• Fietstocht: bekijk Boedapest op z’n Nederlands!

Onbekend Boedapest:
• Ondergrondse pareltjes: Daal af als een echte speleoloog. 

Natuurlijke grotten zijn in grote getale aanwezig, er zijn er 
wel meer dan honderd. 

• Ruïne-cafés: In plaats van de vervallen gebouwen en 
pleinen te slopen in de Joodse Wijk en hippe biercafés en 
restaurants.

• Boedapest van bovenaf: Het hoogste bos van Boedapest is 
Normafa, vanuit hier heeft u een geweldig uitzicht over de 
bergen en de kleuren van de stad. 

4 dagen

Vanaf: € 198,00 p.p.

5 dagen

Vanaf: € 196,00 p.p.

Riga  

Boedapest

Wist u dat? Riga wordt het Parijs van het oosten genoemd en heeft de meeste Jugendstilgebouwen van alle steden ter wereld! 

Deze reis is ook per vliegtuig mogelijk. Bel ons vrijblijvend voor uw reis op maat!
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De Poolse stad Krakau is een zeer bezienswaardige stad, ech-
ter relatief onbekend voor het grote publiek. Krakau wordt 
beschouwd als één van de mooiste steden van Europa met de 
grootste verzameling historische gebouwen en monumenten 
van Polen. De stad heeft vele gezichten; op het gebied van 
creativiteit, onderwijs en cultuur heeft deze stad veel te bie-
den. 

De Wawel Burcht met als belangrijkste monument het Konink-
lijk Slot is een bezoek meer dan waard, evenals een stadswan-
deling met als thema Schindler’s List. In het zuidoosten van 
de stad ligt het historische Joodse centrum Kazimierz, waar 
delen van de met Oscars bekroonde film Schindler’s List zijn 
opgenomen. 

Buiten de stad treft u Auschwitz-Birkenau, een voormalig Duits 
nazi vernietigings- en concentratiekamp, de Zoutmijnen van 
Wieliczka, welke dateren van meer dan 700 jaar geleden en 
daarmee behoren tot de oudsten van Europa, bezienswaardig-
heden die u niet mag missen.

Hoogtepunten:
• Wawel Burcht: deze koninklijke burcht is voor sommige 

Polen als heiligdom verklaard. Tijdens een rondleiding 
wandelt u van de ene prachtige zaal in de andere.

• Grote Markt: Rynek Główny is het grote, belangrijke 
marktplein in het bruisende hart van de stad met o.a. de 
zeer fraaie Mariakerk, Adalbertkerk, Raadhuistoren en de 
Sukiennice (Lakenhal).

• Kazimierz: Joods centrum, bekend van de film Schindler’s 
List.

• Auschwitz-Birkenau: voormalig Duits Nazi-vernietigings- en 
concentratiekamp.

• Zoutmijnen van Wieliczka: 700 jaar oude zoutmijnen, 
prachtig om te zien!

Onbekend Krakau:
• Nowa Huta: voor mensen met interesse in het Polen van 

vóór de val van de muur is dit een enorm interessante plek. 
Nowa Huta is namelijk niet langzaamaan gegroeid, maar van 
tevoren volledig gepland op de tekentafel.

• Las Wolski: Krakau heeft mooie natuur in de omgeving, zeker 
het bos ‘Las Wolski’ is een aanrader. 

Krakau
6 dagen

Vanaf: € 173,50 p.p.

De polonaise komt uit Polen. De ‘polonez’ was een Pools muziekstuk dat vooral aan het hof werd gespeeld. 
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‘Blijvende en waardevolle 
herinneringen, daar doen 
we het voor!’

Michiel Boers 
Manager
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Istrië, het grootste schiereiland van Kroatië, is bijzonder  
aantrekkelijk door zijn talrijke baaien met rotsen en kiezel-
stranden. Vrsar is een echte toeristische highlight met zijn  
aangename groene kust tussen Funtana en de Urn Fjord.  
Hiernaast zijn er het mondaine en sportieve Umag, Poreč,  
het antieke Pula, de parel Rovinj, het idyllisch Novigrad en 
Medulin. U moet echter ook een bezoek brengen aan het Na-
tionaal Park Plitvice, het bekendste Kroatische nationaal park 
dat valt onder de bescherming van UNESCO.

Hoogtepunten:
• Pula: antieke stad met een prachtig amfitheater.

• Poreč: toeristische badplaats met ruime geschiedenis.
• Rovinj: de Parel van Istrië met schitterende architectuur  

en parken.
• Plitvice: bekendste Kroatische nationaal park onder 

bescherming van UNESCO.
• Nationaal Park Plitvice: vergeet uw fototoestel niet om deze 

oogverblindende watervallen en azuurblauwe meren vast te 
leggen.

Onbekend Istrië:
• Batana: de naam van de traditionele vissersbootjes die te 

vinden zijn in Rovinj. Veel van de schippers kunnen door 
hun neus fluiten, dit is zo uniek dat het zelfs op de UNESCO 
Cultureel Erfgoed lijst staat!

• Motovun: ga ook eens het binnenland in, Motovun is een 
prachtig dorp gebouwd boven op een heuvel.

De stralende en helderblauwe zee, de uitgestrekte stranden, 
de veelzijdigheid in de bevolking en natuur en de heerlijke 
visgerechten maken een reis langs de kust van Kroatië als een 
ware belevenis!

Dubrovnik, ook wel bekend als de parel aan de Adriatische 
Zee, is een prachtige historische stad direct aan zee gelegen. 
De oude stad is ommuurd en autovrij en ideaal om heerlijk 
rond te wandelen, de vele bezienswaardigheden te bekijken 
en lekker op een terras te zitten met een drankje of ijsje. Ook 
een wandeling over de brede oude stadsmuur is echt de 
moeite waard, het biedt een prachtig uitzicht over de stad, de 
blauwe Adriatische zee en het vlakbij gelegen eiland Lokrum.

Slenter door het historische centrum van Split of langs de hip-
pe boulevard ‘Riva’ met haar bars en restaurants, dit is de plek 
om te zien en gezien te worden! Bezoek het oude paleis van 
Diocletianus, een UNESCO Werelderfgoed locatie, die volledig 
geïntegreerd is met winkels en huizen en op deze manier een 

unieke binnenstad vormt. Er zijn vele historische gebouwen 
en kerken, winkeltjes en vele bars en restaurants verborgen in 
de kleine straatjes bestraat met grote gepolijste witte stenen.

Hoogtepunten:
• Lokrum: een piepklein mooi eilandje op een kwartiertje 

varen van Dubrovnik.
• Elafiti eilanden: de drie prachtige eilanden Kolocep, Lopud 

en Šipan behoren tot de beschermde Elafiti eilanden en zijn 
een bezoek zeker waard.

• Krka Nationaal Park: genieten van één van de mooiste 
natuurlijke attracties van Kroatië.

• Haven van Split: bewonder de prachtige schepen.
• Salona: bezoek de omvangrijke Romeinse ruïnes.
• Trogir: adembenemend mooi en een absolute must-see 

tijdens een verblijf in Split.

Onbekend Kroatië:
• Bron van de Cetina rivier: een prachtig karstmeertje dat 

minstens 115 meter diep is!
• In de binnenlanden van Kroatië zijn nog vele traditionele 

restaurants te vinden, ook wel Konoba’s genoemd. 
Specialiteiten zijn onder andere lamsvlees of varkensvlees 
aan het spit en Prsut (Kroatische proscuitto).

6 dagen

Vanaf: € 210,00 p.p.

7 dagen 

Vanaf: € 273,00 p.p.

Istrië   

Kroatië

Combineer een reis naar Kroatië met een bezoek aan Venetië. 

Game of Thrones fan? De oude stad van Dubrovnik heeft u dan vast al eens gezien, want dit is namelijk King’s Landing in deze populaire tv-serie.
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‘Blijvende en waardevolle 
herinneringen, daar doen 
we het voor!’

Michiel Boers 
Manager



Als eeuwenoude hoofdstad van Italië is Rome één van de 
meest romantische en dynamische steden van Europa. Bin-
nen dit gebied ligt de onafhankelijke staat Vaticaanstad, op 
zichzelf al een overweldigende bezienswaardigheid, met als 
middelpunt de Sint-Pietersbasiliek. 

De stad zelf is een mengeling van historische en moderne 
gebouwen. Daarnaast biedt het oude centrum van Rome een 
scala aan musea, paleizen en kerken, kortom, een must voor 
iedere cultuur- en kunstliefhebber. Het Colosseum, het Pan-
theon, de Trevi-fontein, de Spaanse trappen, Castello Sant’An-
gelo, de Capitolijnse Musea, het Capitool, het is slechts een 
greep uit het enorme aanbod. 

Bovendien is Rome een bruisende en sfeervolle stad, waar 
het leven zich voornamelijk afspeelt op de piazza’s en bij de 
fonteinen, zoals Piazza Navona, Piazza di Spagna en Piazza 
Venezia, er valt hier dus altijd wel wat te beleven. 

Wilt u echter even bijkomen en de overweldigende indruk 
laten inwerken, gaat u dan naar Villa Borghese, de groene long 
van deze stad.

Hoogtepunten:
• Vaticaanstad: de kleinste onafhankelijke staat ter wereld met 

de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse musea, het Apostolisch 
Paleis en de Sixtijnse Kapel als niet te missen excursies!

• Colosseum: een zeer imposant gebouw, wat elk jaar 
miljoenen toeristen trekt. Inmiddels behoort het tot één van 
de zeven wereldwonderen.

• Trevi-fontein: wonderschone fontein van 26 meter breed en 
22 hoog. Vergeet uw muntje niet.

Onbekend Rome:
• De lift bij Il Vittoriano: ga naar Piazza Venezia, waar het 

indrukwekkende Il Vittoriano-monument staat (bij locals ook 
wel bekend als ‘De Bruidstaart’ – waarom zult u snel genoeg 
zien). In het monument stapt u in de glazen lift naar het 
panoramaterras. Hier heeft u het mooiste uitzicht van heel 
Rome.

• Upcoming-wijk Monti: ga een kijkje nemen in de wijk Monti. 
Deze wijk is nog een beetje onontdekt, maar zeker de 
moeite waard. Hier proeft u het echte Romeinse leven. Het 
is een wat hippere wijk en u vindt er pittoreske straatjes, 
tweedehands winkeltjes en uitnodigende restaurants en 
bovendien weinig toeristen.

• De Sint Pieter door een sleutelgat: u moet er een oogje voor 
dichtknijpen, maar een mooier zicht op de Sint-Pieter dan 
boven op de Aventijn, een van de zeven heuvelen van Rome, 
is er niet. Het sleutelgat vindt u op het Piazza dei Cavalieri di 
Malta.

Rome
6 dagen

Vanaf: € 225,00 p.p.

Kies voor een alternatieve accommodatie en verblijf op een camping net buiten het centrum van Rome.  
Bel ons vrijblijvend voor uw reis op maat!

Parkeerkosten en citytaxen bij busreizen naar Italië zijn, afhankelijk van het programma en de gekozen accommodatie, niet inclusief. 

Italië
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De historische stad Venetië spreekt tot ieders verbeelding.  
Dit romantische openluchtmuseum met haar prachtige  
bezienswaardigheden is het sprookjesachtige rijk van kanalen 
en gondeliers, de fotogenieke Rialtobrug en Piazza San Marco. 
Basilica di San Marco is een van de indrukwekkendste bouw-
werken van Europa. Het exterieur van het gebouw dankt zijn 
bijna oriëntaalse pracht aan tal van schatten uit de overzeese 
gebieden van de Republiek. Palazzo Ducale mag ook zeker 
niet ontbreken. Het Dogenpaleis was de officiële residentie 
van de heersers van Venetië. De Brug der Zuchten verbond het 
Palazzo Ducale met de gevangenis en zou zijn naam danken 
aan de zuchten van de gevangenen die voor het gerecht  
werden gebracht.

Hoogtepunten:
• Canal Grande: per gondel 4 km dwars door Venetië.
• Piazza San Marco: op de foto met de bekende duiven.
• Rialtobrug: beroemdste brug en fotomoment van de stad.
• Palazzo Ducale: architectonisch meesterwerk.
• Cannaregio: het authentieke Venetië.
• Dorsoduro: mooie panden en paleizen sieren deze wijk.
• Murano: bekend vanwege de glasblazers.
• Burano: een zeer kleurrijk buureiland.

Onbekend Venetië:
• Caffé Florian: het oudste café ter wereld.
• Campanile: beklim deze 100 meter hoge toren met uitzicht  

over de stad.
• Kayak Tour: Venetië vanuit een ander perspectief.

Milaan is de modehoofdstad van Italië, maar de stad heeft 
veel meer te bieden dan alleen winkels. De stad heeft diverse 
interessante musea, fraaie staaltjes architectuur en natuurlijk 
de schitterende gotische Dom. Duomo Santa Maria Nascente 
behoort tot de grootste kathedralen ter wereld en is met recht 
een meesterwerk te noemen waarin ieder detail fraai is afge-
werkt. Maar ook Castello Sforzesco, één van de beroemdste 
monumenten van de stad, Galleria Vittorio Emanuele II, de 
prachtige passage tussen de Dom en Piazza della Scala, en 
Teatro alla Scala, hét theatergebouw van de stad, mogen niet 
ontbreken tijdens uw studiereis naar Milaan.

Hoogtepunten: 
• Dom van Milaan: fraai meesterwerk.
• Teatro alla Scala: beroemd theatergebouw.
• San Siro: voetbalstadion AC Milan & Internazionale.
• Themawandeling: Milaan Fashion Tour of Moderne 

Architectuur Tour.
• Fietstour: ontdek de unieke plekjes en heerlijke sfeer.
• Castello Sforzesco: kasteel met een prachtige fontein.
• Gouden Vierhoek: window shopping bij de mooiste en 

duurste winkels.

Onbekend Milaan: 
• Torre Branca: uitzichtpunt op 110 meter hoogte! 
• Navigli: de meest sfeervolle en gezelligste wijk van Milaan.
• Via Tortona: oude pakhuizen in een modern jasje.
• Klassieke Fiat 500 Tour: verken Milaan op z’n Italiaans.

Venetië

Milaan

4 dagen

Vanaf: € 249,00 p.p.

4 dagen

Vanaf: € 229,00 p.p.

Het San Marco plein en het toeristische centrum van Venetië zijn tijdens het hoogseizoen erg druk. Loopt u echter buiten  
de bekende straatjes en steegjes, dan vindt u het echte Italiaanse leven op haar prachtige pleinen. 

Combineer het stijlvolle Milaan met het romantische Verona en het prachtige Gardameer tijdens een rondreis Noord-Italië. 
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Bologna, een echte universiteitsstad, staat in de schaduw van 
Rome, Napels of Venetië, maar dat is niet terecht. De stad, die 
in de Middeleeuwen 200 torens telde, is bijzonder mooi en rijk 
uitgerust met allerlei paleizen, sculpturen, fonteinen, begraaf-
plaatsen en natuurlijk de San Petronio kerk. Door het relatief 
hoge aantal jonge mensen dat in Bologna woont heeft de 
stad een levendig karakter, en is er altijd wel iets te doen. Het 
historische centrum is inmiddels ook op waarde geschat door 
UNESCO. Verspreid over de stad vindt u ruim 40 kilometer aan 
bogengalerijen. Bologna wordt tevens gezien als culinaire 
hoofdstad van Italië. Verschillende heerlijke gerechten, zoals 
de wereldberoemde vleessaus Ragù, vinden de oorsprong in 
deze Noord-Italiaanse stad.

Hoogtepunten:
• Torre Garisenda en de Torre degli Asinelli: de grootste nog 

resterende scheve torens die de stad Bologna symboliseren.
• Piazza Maggiore: het mooiste plein van de stad met daaraan 

Palazzo del Podestà
• Quadrilatero: dé wijk als het gaat om lekker eten en drinken.
• San Petronio kerk: één van de belangrijkste kerken van 

Bologna en één van de grootste stadsattracties.

Onbekend Bologna:
• Tagliatelle al ragù en Tortellini in brodo: Bolognese 

specialiteiten proeven.
• Lamborghini: Sant’ Agata Bolognese is het kloppend hart 

van het Italiaanse automerk. Maak een tour door de fabriek 
of bezoek het museum.

• Bagni di Mario: ondergrondse jarenlang verborgen grot en 
juweel van de stad.

• FICO Eataly: het grootste gastronomische themapark van 
Europa.

Napels is één van de cultureel rijkste steden in Europa met 
vele kerken, beroemde musea, belangrijke monumenten en 
karakteristieke wijken. Struin over Piazza del Plebiscito, het 
grootste plein van de stad, en bekijk het Koninklijk Paleis of 
de Dom van Napels, een 14e-eeuwse kathedraal waar u onder 
andere de kapel van San Gennaro vindt, de beschermheilige 
van de stad. Een bezoek aan de bekende vulkaan Vesuvius 
mag natuurlijk ook niet ontbreken. Deze berg betekende het 
einde voor de Romeinse steden Pompeï en Herculaneum, die 
vlak bij de berg gelegen waren. U kunt de opgravingen in Her-
culaneum of Pompeï zelf bekijken, of het Museo Archeologico 
bezoeken, waar veel van de vondsten worden bewaard. 

Hoogtepunten:
• Fietstocht: ontspannen verkenning o.l.v.  

Nederlandstalige gidsen.
• Museo Archeologico: belangrijkste archeologische  

musea ter wereld.
• Ruïnes Pompeï: bekijk de destructieve impact van de 

vulkaanuitbarsting in 79 na Christus.
• Herculaneum: geleden onder dezelfde uitbarsting in 79 na 

Christus en nét iets beter bewaard gebleven dan Pompeï, 
één van de favorieten onder studenten.

• Spaccanapoli: de enige rechte straat in Napels die als langs 
een liniaal getrokken lijn, drie kilometer door het hart van de 
oude stad loopt.

Onbekend Napels:
• Pignasecca-markt: Napels’ oudste straatmarkt.
• Decumani en San Gregorio Armeno: kerststallen straatjes.
• Metrohaltes: Garibaldi, Museo, Toledo, Università, Municipio 

en Materdei zijn bezienswaardigheden op zich.
• Paleis van Caserta: voormalig paleis van de vele koningen 

van Napels en Sicilië.

Bologna

Napels

4 dagen

Vanaf: € 259,00 p.p.

4 dagen

Vanaf: € 271,00 p.p.

Bologna wordt de rode stad genoemd, bij aankomst weet u waarom! Benieuwd?  
Boek nu uw educatieve reis naar Bologna en we laten het u zien. 

Combineer een reis naar Napels met de hoofdstad van Italië, Rome. Bel ons vrijblijvend voor uw reis op maat!

Korting - Iedere 25ste persoon gratis!
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Toscane is een geweldige, allesomvattende regio, wereld-
beroemd om zijn kunst, geschiedenis en het prachtige land-
schap. Hoogtepunt in dit geheel is Florence, een stad die zich 
presenteert als één groot openluchtmuseum, vol culturele 
hoogtepunten en monumenten. Maar ook de kleinere steden 
zoals Lucca, Siena, San Gimignano en Pisa mag u niet ver-
geten. Lucca is een oude Romeinse stad met een schitterend 
marktplein centraal in de stad. Siena wordt gekenmerkt door 
het Piazza del Campo, één van de mooiste pleinen van Europa, 
en de Duomo di Siena, het kerkelijk pronkstuk van Toscane. 
San Gimignano is een klein middeleeuws stadje dat veel te 
bieden heeft op het gebied van kunst, winkels en restaurants. 
Pisa, tot slot, is een typisch Toscaanse stad, die vooral beroemd 
is om zijn ‘scheve toren’. Vergeet daarbij niet dat u heerlijk kunt 
eten in Italië, zo heeft u voldoende ingrediënten om er een 
geweldige studiereis van te maken!

Hoogtepunten:
• Florence: enkele must-sees in de belangrijkste stad van 

Toscane zijn Palazzo Pitti, het Uffizi, de Ponte Vecchio en de 
basiliek Santa Croce.

• Siena: bekend van de Palio, de majestueuse paardenrace.
• I Borghi Piú Belli d’Italia: dit keurmerk is aan 16 dorpjes in 

Toscane gegeven. 

Onbekend Toscane:
• Kookworkshop: volg oude Italiaanse tradities en leer de 

kunst van eigengemaakte pasta tijdens deze praktische 
kookworkshop.

• Klassieke Fiat 500 Tour: u maakt een tocht over rustige, 
afgelegen wegen, langs de prachtige olijf- en wijngaarden 
die deze mooie regio zo typeren.

• IJs eten: is er iets naast koffie en pasta wat écht deel uit 
maakt van de Italiaanse gastronomische cultuur? De 
‘gelato’ natuurlijk! En waar is ijs eten beter dan in Florence, 
waar het ijs in de 16e eeuw is uitgevonden door Bernardo 
Buontalenti, in dienst bij de familie Medici, de belangrijkste 
bankiersfamilie in Florence tijdens de Renaissance.

Toscane
7 dagen

Vanaf: € 255,00 p.p.

Deze reis is ook per vliegtuig mogelijk. U vliegt naar Pisa en verkent vervolgens per Italiaanse bus de regio. 
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Deze rondreis door het prachtige Italië is een klassieker in 
ons aanbod! U start in de geweldige, allesomvattende regio 
Toscane en bezoekt hier monumentale steden als Florence, 
Siena, Lucca, Pisa, Volterra en San Gimignano. Ook is er tijd 
om even uit te rusten in de badplaats Viareggio. Na een aantal 
dagen reist u door naar de hoofdstad Rome. U wordt rond-
geleid langs een scala aan musea, paleizen en kerken en de 
levendige piazza’s. Tot slot wordt u naar Venetië gebracht, on-
getwijfeld één van de meest romantische steden van Europa, 
het meest bekend om haar gondels.

 

Hoogtepunten:
• Santa Croce: symbool van de stad Florence, imposant 

bouwwerk.
• Duomo di Siena: schitterend schouwspel van wit en zwart 

marmer.
• Lucca: geen zin in massa’s toeristen, maar wel in cultuur 

snuiven en winkeltjes? 
• Volterra: middeleeuws dorpje vol met mooie gebouwen.
• Hop-on hop-off cruise: Alternatief voor de relatief dure 

gondels in Venetië .

Onbekend Italië:
• Panino gelato: gaan de ‘gewone’ gelati vervelen, ga dan eens 

voor een ’broodje ijs’.
• Torre Grossa: beklim de hoogste toren van San Gimignano, 

het middeleeuwse Manhattan.
• Burano: bijzonder kleurrijk eiland nabij Venetië.

Rondreis Italië
9 dagen

Vanaf: € 347,00 p.p.

Bepaal zelf de invulling van uw reis naar Italië, wij kunnen u adviseren over de mooiste plekken,  
de beste accommodaties en de leukste excursies. Bel of mail ons voor meer informatie. 
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Athene bestaat al duizenden jaren en heeft mede hierdoor 
een rijke geschiedenis, welke tot op de dag van vandaag nog 
steeds te bezichtigen is. Het is de bakermat van de Europese 
beschaving. Athene is niet alleen de hoofdstad van Grieken-
land, maar ook het economische middelpunt van het land. 

De Akropolis, het bekendste monument van de Klassieke 
Oudheid, verheft zich boven de vlakte van Athene, en de rots, 
waarop het heiligdom staat, loopt aan drie kanten steil naar 
beneden. Hier vindt u de Propylaeën, de Nikè-tempel, het Par-
thenon en het Erechtheion. Een van de mooiste locaties van 
het land, welke u zeker niet mag missen, is het oude Delphi. 
De indrukwekkende resten van de tempels en schathuizen, 
het stadion en theater liggen op 600 m. hoogte in een zeker 
zo indrukwekkend landschap. 

Hoogtepunten:
• Parthenon op de Akropolis: de Akropolis torent hoog boven 

de stad uit.
• Plaka: gezellige wijk met veel restaurants en terrasjes.
• Vervakios Agora: overdekte centrale markt.
• Stadswandeling: langs de hoogtepunten & hidden gems. 
• Kathedraal St. Dionysios: Katholieke kerk uit de 19e eeuw. 
• Ethnikos Kipos: zoek de rust in het stadspark. 
• Theater van Dionysos: theater op de helling van de 

Akropolis.

Onbekend Athene:
• Taverna Klimataria: eerst dineren en daarna dansen op tafel, 

het leven is hier één groot feest! 
• Kabelbaan Lykavittos: ondergrondse kabelbaan met 

lasershow naar Lykavittos.
• Beklim Mount Lycabettus: langs kronkelende paadjes wordt 

u omhoog geleid, met onderweg natuurlijk prachtige 
vergezichten over de stad. Niet zo goed ter been? Ieder half 
uur gaat er ook een lift.

De Griekse hoofdstad Athene is de geboorteplaats van de de-
mocratie en het beginpunt van uw reis. Athene bestaat al dui-
zenden jaren en heeft mede hierdoor een rijke geschiedenis 
welke tot op de dag van vandaag nog steeds te bezichtigen is. 
De Akropolis met het Parthenon en het Erechtheion zijn grote 
publiekstrekkers en geven de stad een eigen en zeer indruk-
wekkend gezicht. Uw reis gaat vervolgens verder naar Delphi, 
waar u het orakel van Delphi kunt aanschouwen. Ook Olympia 
wordt bezocht, waar u ontdekt waarom dit misschien wel de 
bekendste en beroemdste bezienswaardigheid van Grieken-
land is. De reis gaat verder naar Náfplion, de oude hoofdstad 
van Griekenland. De reis eindigt bij Chania en Heraklion, die, 
als u er eenmaal geweest bent, in uw geheugen gegrift zullen 
staan. Genoeg ingrediënten om deze educatieve reis tot een 
succes te maken. 

Hoogtepunten:
• Athene: de bakermat van de Europese beschaving.
• Delphi: de ‘Navel der Aarde’ zoals het ook wel genoemd 

wordt, was van oudsher al bekend als orakel-plaats.
• Olympia: de geboorteplaats van de Olympische Spelen.  

U ziet hier o.a. de tempels van Zeus en Hera.
• Náfplion: één van de mooiste en gezelligste steden van 

Griekenland.
• Kreta: Chania en Heraklion zijn beiden levendig en sfeervol 

en uitermate geschikt voor ontspanning.

Onbekend Griekenland:
• Bezoek het eiland Agkistri: op slechts 35 km van de haven 

van Piraeus ligt dit kleine paradijs. 
• Mycene: voor de echte Griekse oudheidliefhebber.
• Kasteel Bourtzi: fraaie burcht in de haven van Náfplion.

Athene

Rondreis Griekenland

4 dagen

Vanaf: € 265,00 p.p.

7 dagen

Vanaf: € 445,00 p.p.

De Griekse keuken is één van de populairste keukens ter wereld. Ga zelf aan de slag met geroosterd lamsvlees,  
tzatziki en Griekse salade tijdens een kookcursus in Athene. 

Grieks wordt al meer dan 3000 jaar gesproken. Het is één van de oudste Europese talen. 
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Barcelona is geen stad, het is een gevoel! Een zeer relaxed ge-
voel wel te verstaan. Niet voor niets is Barcelona uitgegroeid 
tot één van de meest populaire bestemmingen. Enerzijds 
vanwege het bijna altijd aangenaam heersende klimaat, maar 
anderzijds vanwege de vele bezienswaardigheden, waarin een 
mix van educatie en recreatie te vinden is. De stad staat voor 
een groot gedeelte in het teken van Antoni Gaudí, de meest 
gerespecteerde architect van Barcelona. Zijn werken als de 
Sagrada Família, Park Güell, Casa Milà, Casa Batlló mag u dan 
ook niet missen. Maar ook de bekende Ramblas, de Magische 
Fonteinen, de Montjuïc en Camp Nou moet u zeker bezoeken. 
Qua recreatie gaat u lekker aan het strand liggen, want ook dat 
kan in Barcelona. 

Hoogtepunten:
• Sagrada Família: het beroemdste bouwwerk van Antoni Gaudí.
• Park Güell: zeer bekend stadspark met prachtig uitzicht over 

de stad.
• Fietstocht: een populaire manier om de stad te bekijken.
• Camp Nou: bezoek het beroemde stadion van FC Barcelona.
• Workshop tapas maken: maak nu zelf deze populaire 

Spaanse lekkernij. Uiteraard ook om te proeven.
• Flamenco-show: bezoek een schitterende authentieke show, 

waar flamenco nog uit het hart komt.

Onbekend Barcelona:
• Columbus Monument: deze kolossale 60 meter hoge zuil 

herbergt een lift die u meeneemt naar de bol onder de 
voeten van de ontdekkingsreiziger Columbus. Van hieruit 
heeft u een 360 graden uitzicht op de stad. 

• Casa de l’Ardiaca: dit middeleeuwse paleis is niet erg bekend 
maar eenmaal binnen wordt u verrast door een oase van rust 
en prachtige architectuur.

• Bunkers del Carmel: deze voormalige militaire basis is nu een 
trekpleister om idyllische zonsondergangen te bekijken en 
het fenomenale panorama op de stad te bekijken. 

Barcelona
6 dagen

Vanaf: € 192,00 p.p.

U kunt ook kiezen voor verblijf in een van de andere kustplaatsen aan de Costa Brava.
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Madrid lijkt in toeristisch opzicht onder te doen voor Barcelona, 
maar dat is in praktijk zeker niet zo. Madrid heeft nog meer 
prachtige pleinen, gerenomeerde musea en biedt u een grote 
verscheidenheid aan cultuur, stadsparken, trendy winkels en 
uitgaansmogelijkheden. Een ideale en ontspannende wijze om 
dit alles te zien is per fiets. Zo komt u langs o.a. Plaza Mayor, het 
Palacio Real, Puerta del Sol, het hart van de stad, de Gran Vía en 
eindigt u in het prachtige Parque Retiro. Verder mag een bezoek 
aan Palacio Real, het Koninklijk Paleis, niet ontbreken. Loop door 
het imposante trappenhuis met de plafondschilderingen, de 
troonzaal, de gala-eetzaal en de koninklijke kapel. Tot slot kunt u 
de studiereis afsluiten met een begrip in de wereld: het bekende 
Prado-museum.

Hoogtepunten:
• Museo del Prado: Dit wonderschone museum is één van de 

grootste en beroemdste kunstmusea ter wereld.

• Koninklijk Paleis: dit werkpaleis van de koning van Spanje 
telt maar liefst 3418 kamers en is na Versailles in Frankrijk het 
grootste koninklijk paleis van Europa.

• Retiropark: in het zeer grote stadspark ‘Parque del Buen 
Retiro’ is het goed vertoeven.

• Plaza Mayor: dit vrij grote, indrukwekkende en levendige 
plein wordt vaak gebruikt door straatartiesten om hun 
talenten te laten zien. 

• Fietstocht: een populaire manier om de stad te bekijken!

Onbekend Madrid:
• Teleférico: de kabeltrein gaat over de rivier de Manzanares, 

over de rozentuinen van Rosaleda en tenslotte over Parque 
del Oeste. 

• La Latina & El Rastro: La Latina is een van de oudste wijken 
van Madrid en vandaag de dag een levendige hippe buurt 
vol met restaurantjes en terrassen. El Rastro is één van de 
grootste en leukste vlooienmarkten van Europa en absoluut 
de moeite waard. 

• Egypte met uitzicht: vanaf deze 2200 jaar oude Egyptische 
tempel, die op een heuvel in Casa de Campo staat, heeft u 
een schitterend uitzicht over de stad. 

Valencia, de derde stad van Spanje, heeft duidelijk haar pijlen 
gericht op de 21e eeuw. De internationale Spaanse toparchi-
tect Santiago Calatrava heeft de stad met zijn revolutionaire 
bouwprojecten omgetoverd tot een meer dan bezienswaar-
dige stad in Spanje. Valencia is dynamisch, bruisend en hot! 
“Ciudad de las Artes y las Ciencias” alleen al is zeer de moeite 
waard. Het is een stad in een stad en bestaat uit Palau de les 
Arts, een groot modern operagebouw, El Museo de las Cien-
cias, een interactief museum over wetenschap en technologie, 
gehuisvest in een uniek gebouw, L’Hemisfèric, de laatste mul-
timediatechnieken in een bioscoop waar zowel lasershows 
als Imax-films vertoond kunnen worden en Parque Oceano-
gràfico, een immens groot oceanografisch park met biotopen 
uit alle wereldzeeën. Daarnaast is het oude stadscentrum met 
haar kleine steegjes en het bruisende dag- en nachtleven zeer 
aantrekkelijk om te bezoeken. Bedenkt u dan eens dat de zon 
bijna altijd schijnt, dan maakt dat Valencia tot een nieuwe en 
zeer geschikte bestemming voor uw schoolreis.

Hoogtepunten:
• Ciudad de las Artes y las Ciencias: dit cultuur en 

wetenschappelijk centrum, ontworpen door de bekende 
architect Santiago Calatrava, is een lust voor het oog.

• L’Oceanogràfic: het aquarium, ook van Calatrava’s hand, 
omvat negen watertorens met daarin gedeeltelijke kopieën 
van de verschillende oceanen.

• Plaza de Toros: deze fraaie stierenvechtersarena is een 
bezoek meer dan waard!

• Parque Natural de la Albufera: maak een boottocht of nuttig 
een lunch in dit fraaie natuurgebied!

• Turia tuinen: deze groene strook van 9 kilometer lang in de 
oude bedding van de rivier de Turia vormt als het ware een 
groene long die de stad doorkruist. 

Onbekend Valencia:
• Paella eten in El Palmar: de beste paella eet u tussen de 

rijstvelden in het gezellige dorpje El Palmar, op korte afstand 
van Valencia. 

• Street Art Tour: Valencia is een paradijs voor liefhebbers 
van graffiti en kleurrijke muurschilderingen. Struin door de 
smalle straatjes van de wijk El Carmen en verbaas u keer op 
keer, op iedere hoek loopt u weer tegen een top to bottom 
kunstwerk aan.

4 dagen

Vanaf: € 259,00 p.p.

3 dagen

Vanaf: € 273,00 p.p.

Madrid   

Valencia

De inwoners van Madrid worden ook wel ‘gatos’ genoemd, wat ‘katten’ betekent. Madrilenen zijn, net als katten, 
nachtdieren bij uitstek en het liefst doen zij overdag lekker rustig aan om vervolgens ’s nachts tot leven te komen.

De beroemde paella komt officieel uit Valencia. Hoewel de authentieke Valenciaanse paella gemaakt wordt met konijn,  
kip en varkensvlees zijn er inmiddels al talloze varianten, waaronder de bekende paella met zeevruchten. 
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Sevilla is een stad met vele gezichten. Samen met Cordoba en 
Granada wordt het ook wel de Gouden Driehoek genoemd. 
Sevilla heeft het grootste historische centrum van Europa en 
is alleen daardoor al een bezoekje waard! Eerst was Sevilla 
de hoofdstad van de Moren, 530 jaar aanwezigheid is nu nog 
zichtbaar. Tijdens uw schoolreis bezichtigt u de Kathedraal van 
Sevilla, de grootste kerk van Spanje, het Real Alcázar en het 
welbekende Plaza de España. Sevilla is ook de geboorteplaats 
van de Flamenco. Deze muziek en dans van de zigeuners werd 
hier geïntroduceerd in de 15de eeuw. Een bezoek aan een Ta-
blaos is zeker een aanrader. U zult zich geen moment vervelen 
tijdens deze meerdaagse reis naar Sevilla!

Hoogtepunten:
• Fietstour: een erg leuke manier om de belangrijkste 

highlights van Sevilla te ontdekken!
• Real Alcázar: het Koninklijk Paleis is het oudste paleis van 

Europa dat nog steeds in gebruik is. 
• Plaza de España: dit ovaalvormige plein heeft een doorsnee 

van 200 meter, wordt omringd door water en is verbonden 
met tegels versierde bruggetjes.  
 

Om het plein heen staat het halfronde Spaanse paviljoen, 
dat een mix is tussen de barok en renaissancestijl.

• Kathedraal en Giralda Toren: de kathedraal is het grootste 
Gotische gebouw van de wereld. Het bekendste onderdeel 
van de kathedraal is de klokkentoren ernaast. 

• Tapastour: Spanje is het land van de tapas en in Sevilla treft 
u dan ook vele tapas restaurants. Onder leiding van een gids 
doet u verschillende tapasrestaurants aan. 

Onbekend Sevilla:
• Paella Workshop: tijdens deze kookworkshop maakt u kennis 

met de echte paella. Vooraf wordt een gazpacho gemaakt, 
een echte Spaanse tapa met spinazie en als dessert een 
scroppino. 

• Metropol Parasol: het project, ook wel bekend als ‘las 
Setas’ (de paddenstoelen) is een multifunctioneel gebouw, 
gelegen op de Plaza de Encarnación. Vanaf hier heeft u een 
prachtig uitzicht over de gehele stad.

• Casa Anselma: een populaire bar onder de inwoners van 
Sevilla. Hier luistert men naar live flamenco en eet men 
tapas. Een typische avond in Sevilla beleeft u hier. Vergeet 
de dansschoenen niet!

4 dagen

Vanaf: € 283,00 p.p.

Sevilla

Kathedraal Maria de la Sede mag u zeker niet missen tijdens uw reis. Deze kathedraal 
is na de Roomse Sint Pieter en de Londense St. Paul’s de grootste kerk van Europa. 

Bilbao is het hart van de bijzondere regio Baskenland. Het 
Guggenheim-museum, het Congrescentrum en Muziekpaleis 
Euskalduna, de metro van Norman Foster, het vliegveld van 
Calatrava, de torens ontworpen door de architecten Arata Iso-
zaki en César Pelli zijn voorbeelden van de overweldigende vi-
taliteit die in Bilbao kan worden geproefd. De stad is omgeven 
door een vruchtbaar landschap met bossen, bergen, stranden 
en steile kusten die van Bilbao een bevoorrechte bestemming 
voor de bezoeker maken. In combinatie met San Sebastián, 
de gastronomische badplaats die zich kenmerkt door smalle 
straatjes, huizen met balkonnetjes en de vele Pintxos barretjes, 
wordt deze schoolreis verrassend veelzijdig.

Hoogtepunten: 
• Museo Guggenheim de Bilbao: exceptioneel bijzonder 

vormgegeven museum van glas, titanium en kalksteen.
• Casco Viejo: oudste deel van Bilbao met mooie geveltjes, 

smalle straatjes en fraaie kerken.

• Abandoibarra: levendige wijk in Bilbao met barretjes en 
restaurants om lekkere pintxos te nuttigen.

• Mount Artxanda: ontvlucht de drukte van Bilbao en neem 
de kabelbaan naar Mount Artxanda.

• Plaza de la Constitución: belangrijkste en gezelligste plein 
van San Sebastián waar vroeger stierengevechten gehouden 
werden.

• Monte Urgull: niet te missen door het 30 meter hoge 
Christusbeeld.

• Playa de la Concha: het prachtige en tevens grootste strand 
van San Sebastián.

Onbekend Baskenland: 
• Alhóndiga: oud wijnpakhuis in Bilbao dat is omgebouwd tot 

multifunctioneel amusementscentrum.
• De berg Pagasarri beklimmen: een geweldige wandeltocht 

vanuit het centrum van Bilbao van in totaal 4 uur naar de 
top van de Pagasarri Berg en weer terug. 

• Golfje pakken in San Sebastián: deze Europese top spot 
aan de Golf van Biskaje is al jaren een trekpleister voor 
beginnende en ervaren surfers. 

• Eureka! Zientzia Museoa: een kijkje in de wereld van 
wetenschap en technologie. Maar niet alleen kijken hoor… 
hier staat interactie voorop!

7 dagen

Vanaf: € 240,00 p.p.

Bilbao & San Sebastián

Baskenland is het walhalla van pinxtos, wat wij hier in Nederland kennen als tapas.  
Voor een culinair kunstwerkje moet u op de Siete Calles zijn. 
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Andalusië is de laatste jaren erg in trek onder Nederlandse en 
Belgische scholen. Door het gunstige klimaat en de mooie 
kilometerslange stranden is het een vaste bestemming voor 
velen geworden. Echter naast het weer en het strand heeft 
Andalusië nog veel meer te bieden. Een adembenemende na-
tuur, rijke kunst en architectuur wisselen elkaar in deze streek 
in een razendsnel tempo af. 

De rotsige kaap Gibraltar, indrukwekkende bergtoppen in 
de Sierra Nevada, lieflijke ‘Pueblos Blancos’ – witte dorpen 
zoals Ronda, Mijas en Nerja, fiësta’s, processies, wervelende 
flamencoshows en een glaasje sherry uit Jerez de la  
Frontera... ook dat is volop Andalusië. Tot slot is Andalusië 
rijk aan Moorse schittering die u aantreft in steden als Sevilla, 
Córdoba en Granada. 

Hoogtepunten:
• Málaga: de grootste kuststad van Andalusië, waar nog een 

typische, authentieke Andalusische sfeer heerst.
• Sevilla: sfeervolle Spaanse stad met zeer mooie monumen-

ten en kerken, met als hoogtepunt Plaza de España.
• Córdoba: de warmste stad van Europa herbergt de prachtige 

moskee Mezquita.
• Granada: beroemd door het middeleeuws paleis Alhambra 

met de prachtige tuinen.
• Ronda: een diepe kloof splitst dit Keltische stadje in tweeën.
• Mijas: bekend van de vele kleine witte huisjes en de 

traditionele ezel-taxi’s.

Onbekend Andalusië:
• El Caminito del Rey: is een van de indrukwekkendste 

bergpaden in de wereld dat tegen de steile hellingen van 
een nauwe kloof is geplakt in El Chorro.

• El Torcal: net onder de stad Antequera ligt een enorm 
´maanlandschap´ van kalksteen dat 12 km2 beslaat.

• Olijven plukken: een workshop die u meeneemt ‘van olijven 
naar olijfolie’, ook wel het vloeibare goud genoemd.

Andalusië
5 dagen

Vanaf: € 336,00 p.p.

Breng ook eens een bezoek aan Nerja, hier vindt u de prachtige druipsteengrotten Cueva de Nerja.  
Bovendien heeft u in Nerja vanaf ‘het balkon van Europa’ een fenomenaal uitzicht over de Middellandse Zee.
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De schitterende hoofdstad van Portugal was ooit de rijkste 
stad van Europa en de uitvalsbasis voor ontdekkingsreiziger 
Vasco da Gama. Lissabon is een karakteristieke stad, ook wel 
de ‘stad der emoties’ genoemd. U zult dit onder andere terug-
vinden in de vele typische restaurantjes waar de Fado nog da-
gelijks wordt gezongen; deze klaagliederen laten u de ziel van 
de stad beleven. Wat u zeker niet mag missen is het kasteel 
Castelo de São Jorge en de Toren van Belém, een 16e-eeuwse 
forttoren die de stad karakteriseert. Probeer ook de overheer-
lijke Pastéis de Belém, een delicatesse van de stad. Slenter 
door de nauwe typische straatjes van de Bairro Alto en de wijk 
Alfama, of bezoek één van de vele musea die Lissabon rijk is. 

Hoogtepunten:
• Torre de Belém: deze toren uit 1515 is een populaire attractie 

om zijn mooie uitstraling.
• Mosteiro dos Jerónimos: dit klooster in de wijk Belém is  

een prominent gebouw met indrukwekkende afmetingen.
• Castelo de São Jorge: dit mooie kasteel ligt bovenop de 

hoogste heuvel van Lissabon met een zeer fraai zicht over 
de stad.

• Bairro Alto: sfeervolle wijk in het centrum, bekend om zijn 
winkel- en uitgaansgebied.

• Sintra: oude stad met prachtige paleizen.

Onbekend Lissabon:
• Tram 12: neem niet de toeristische tram 28, maar neem tram 

12. Geen wachttijd en de route is absoluut niet minder.
• LX Factory: de oude fabrieken zijn omgetoverd tot een 

hotspot waar het wemelt van creativiteit. Verder kunt u hier 
7 dagen per week genieten van muziek en lekker eten. 

• Santuário da Peninha: verborgen Parel in de Pena waar 
weinig toeristen komen.

4 dagen

Vanaf: € 290,00 p.p

Lissabon

Proef in Belém de enige echte Pastéis de Belém. Dit romige gebakje heeft een geheim recept.  
Velen hebben het geprobeerd na te maken, maar nergens zijn ze zo lekker als in de wijk Belém te Lissabon. 

Portugal
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Porto heeft zijn bestaan en welvaart te danken aan de kruising 
van de rivier de Douro met de vroegere handelsroute van de 
Romeinen. Deze tweede stad van Portugal, in de volksmond 
ook vaak Oporto (de haven) genoemd, geniet vooral bekend-
heid door de heerlijke portwijn. De stad is modern, maar 
het verleden is duidelijk aanwezig. Het historische centrum 
behoort zelfs tot het Werelderfgoed van de UNESCO. In de 
oude volkswijk Ribeira, met wapperend wasgoed, gevels met 
tegeltjes en smalle, steile steegjes, geniet u van het leven van 
alledag en 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 vertoeven. Geniet tijdens uw 
verblijf in Porto van de lekkerste portwijnen en de mooiste 
muzikale klanken.

 

Hoogtepunten:
• Ponte Dom Luis I: vanuit deze 385 meter lange loopbrug 

heeft u een fraai uitzicht over de stad.
• Bolsa Paleis: het beurspaleis met Moorse invloeden.
• Fado Show: geniet van een originele Fado show waarbij u 

ook getuige bent van de Portugese folklore.
• Ribeira: ontdek het leven van alledag in het oude centrum 

van Porto.
• Palacio de Cristal: het paleis bestaat voor het grootste 

gedeelte uit glas en ijzer. Het park rondom het paleis is ook 
zeker de moeite waard.

• Casa da Musicá: ontworpen door de Nederlandse architect 
Rem Koolhaas, staat dit bijzondere concertgebouw icoon 
voor de stad. 

Onbekend Porto:
• Porto São Bento: voor velen het fraaiste treinstation ter wereld.
• Livraria Lello & Irmão: de fraaiste boekhandel van Europa. 

Gebruikt ter inspiratie voor de Harry Potter films.
• Passeio das Virtudes: ligt aan Jardim das Virtudes park 

met een mooi uitzicht op de rivier en een schitterende 
zonsondergang.

Portugal staat bekend om haar hoofdstad Lissabon en bij 
veel vakantiegangers om de populaire regio Algarve. Maar 
achter deze plekken ligt een prachtige omgeving waarin cul-
tuur, natuur en historie centraal staan. U begint deze reis in 
Porto, waar Eiffel (de man van de Eiffeltoren) een brug heeft 
gebouwd over de Rio Douro. U reist via Braga, Casa Mateus en 
de valleien nabij Porto richting Coimbra en later naar Lissabon. 
Deze prachtige stad aan de Taag mag niet ontbreken tijdens 
uw doorreis. U bezoekt hier ook Sintra en Cabo da Roca. Na 
deze indrukken vervolgt u de weg door de Alentejo naar het 
historische Évora. U sluit uw reis af in het zuiden; de Algarve. 
De prachtige stranden hier maken het totale plaatje van Por-
tugal compleet! 

Hoogtepunten:
• Porto: bezoek het oude centrum en de kelders vol Port.
• Casa de Mateus: een hoogtepunt van de Barokke bouwkunst 

in Portugal.
• Coimbra: dé studentenstad van Portugal met een gezellig en 

historisch centrum.
• Lissabon: de hoofdstad met haar mooie kasteel, lange lanen 

en het hippe Bairro Alto.
• Sintra: het kleurrijke paleis op de bergen rond Lissabon.
• Evora: het centrum staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
• Algarve: prachtige stranden, midden tussen de 

rotsformaties.

Onbekend Portugal:
• Miradouro da Nossa Senhora do Monte: hoogste uitkijkpunt 

in Lissabon met fraaie zonsondergang.
• Costa da Caparica: bestaat uit kilometers ongerepte kustlijn 

met beeldige stranden en vele café’s en restaurants langs 
het looppad.

• Lagos: historisch stadje in de Algarve met gezellige smalle 
straatjes en leuke winkeltjes.

4 dagen

Vanaf: € 289,50 p.p.

7 dagen

Vanaf: € 478,50 p.p.

Porto

Rondreis Portugal
In 2017 is Porto uit 20 steden verkozen tot European Best Destination voor een city break. 

Portugal is niet alleen één van de oudste landen ter wereld, de hoofdstad Lissabon is zelfs, na Athene, de oudste Europese stad. 
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Verre
Internationalisering
Iedereen komt wel eens in aanraking met mensen die een 
andere taal spreken, die een andere culturele achtergrond 
hebben of die totaal anders denken. Wij als Nederland zijn 
van oudsher een voortvarend en innoverend land in het 
ontdekken van nieuwe werelden en de daarbij behorende 
kansen. Het zit ons in de genen als het gaat om internationaal 
denken. Het is naar de toekomst toe dan ook van belang dat 
onze studenten goed klaargestoomd worden om te kunnen 
functioneren in deze globaliserende wereld. De denkwijze 
van onze toekomstige ‘wereldburgers’ focust zich op 
interculturele vaardigheden, internationaal competent zijn 
en de verrijking van het eigen individu. Het is dan ook een 
zeer waardevolle aanvulling op de studie om een studiereis 
te maken, ervaring op te doen die in de toekomst gebruikt 
kan worden om ambitieus de internationale arbeidsmarkt 
te betreden. Samen met u creëren wij een zo interessant 
mogelijk programma waar uw studenten in hun verdere 
ontwikkeling veel aan zullen hebben en lering uit kunnen 
trekken. De investering van deze internationale reis zal in de 
toekomst zeker zijn vruchten afwerpen en zal zo de horizon 
van elke student verbreden.
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Turkije heeft zoveel meer te bieden dan alleen de kosmopoli-
tische hoofdstad Istanbul, die overigens zeer de moeite waard is 
om te bezoeken. 

Deze stad is de enige ter wereld die op 2 continenten ligt, daar 
waar het Westen het Oosten ontmoet en dit is ook duidelijk terug 
te zien in de verschillende karaktertrekken, een mooie mix tussen 
hip en traditioneel. Bewonder het Sultan Ahmet Plein met daarop 
de bekende Hagia Sophia, de Blauwe Moskee en het Topkapipa-
leis, dwaal rond in het labyrint van de Grote Bazaar of de Egypti-
sche Bazaar en kom tot rust langs de oevers van de Bosphorus.

Dompel je onder in de epische geschiedenis van het land en be-
zoek de Romeinse ruïnes in Pamukkale en Efeze en aanschouw 
het prachtige feeërieke landschap van Cappadocië in het midden 
van het land. 

Waan je buiten de gebaande paden en kom tot rust op de Prin-
seneilanden, ontdek het mystieke Mount Nemrut in het Oosten, of 
Hike over de Lycian Highway.

50

Europa



Excursies Turkije:
•  Topkapipaleis: één van de best bewaarde Ottomaanse 

paleizen in Istanbul met een prachtig uitzicht over de 
Bosphorus.

•  Efeze: prachtig UNESCO werelderfgoed, één van de mooiste 
overblijfselen uit het Romeinse Rijk.

•  Harran: hier zou het Bijbelse paradijs hebben gelegen.
•  Kayaköy: een mythisch verlaten ghosttown.
•  de Lycian Way: is een 500km lang wandelpad en leidt u langs 

prachtige kustlijnen en Lycische ruïnes.

Excursies Rusland
•  Moskou: Het Rode Plein met het Kremlin, de feeërieke 

Basiliuskathedraal en het Nationaal Historisch Museum.
•  Het Izmailovo Kremlin: een kleurrijk cultureel centrum met 

middeleeuwese paleizen in traditionele Russische architectuur, 
verschillende musea, leuke kunstmarktjes en heerlijke 
restaurantjes.

•  Sint-Petersburg: geïnspireerd op Amsterdam met statige 
herenhuizen langs kronkelende grachten. Het mekka voor 
cultuurliefhebbers met circa 200 musea en 50 theaters.

•  Het Hermitage Museum: herbergt circa 3.000.000 
kunststukken.

•  Kerk van de Verlosser op het Bloed: het voorbeeld van de 
kleurrijke Russische architectuur.

•  Wolga: deze 3700 km lange rivier verbindt 13 grote steden 
en het prachtige Baikalmeer en leent zich tot een perfecte 
riviercruise.

•  Yekaterinburg: bekend om de bloederige geschiedenis met 
de tsarenfamilie Romanov, nu een hippe studentenstad met 
prestigieuze universiteiten en een druk handelscentrum.

51

Wie aan Rusland denkt, denkt aan Moskou met het  
Kremlin aan het prachtige Rode Plein, het sprookjes-
achtige Sint-Petersburg en het uitgestrekte Siberië. Het 
grootste land ter wereld heeft meer te bieden dan deze 
twee prachtige steden. 

Wat dacht u van Kaliningrad? Deze enclave is de geboorte-
stad van de bekende filosoof Kant en ademt pure historie. 
Reis vanaf Moskou met de legendarische Transsiberië  
Express via de levendige studentenstad Yekaterinburg,  
het kruispunt tussen Europa en Azië, naar het oogver-
blindende, mystieke Baikalmeer en verder naar de meest  
oostelijke vissersstad van Rusland “Vladivostok”. 

De natuurliefhebbers en avonturiers onder ons komen  
ook zeker aan hun trekken, beklim de spectaculaire berg-
passen van het Kaukasusgebergte, bezoek de koudste 
stad op aarde (Yakutsk) waar de temperatuur kan dalen tot 
-50º Celsius en vergaap u aan de natuurpracht in het ruige 
Kamchatka met haar ondoordringbare bossen, rokende 
actieve vulkanen en uitgestrekte meren. Dit enorme land 
heeft voor iedereen wat wils.
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New York, er is waarschijnlijk geen stad bekender dan 
NYC, de metropool der metropolen, een dynamische stad 
die nooit slaapt. Aan bezienswaardigheden geen gebrek: 
struin door de drukke straten van Manhattan, vaar met de 
boot naar Ellis Island en bewonder het Vrijheidsbeeld.

Bezoek één van de vele gerenommeerde musea zoals het 
MoMa, The Met of het Guggenheim, kom tot rust in Cen-
tral Park, geniet van een musical op Broadway, herdenk de 
slachtoffers van 9/11 bij Ground Zero en versterk uw inwen-
dige mens met een food tour in de minder bekende wijken 
Williamsburg, Chelsea of Lower East Side en “Shop till you 
drop” in Soho of het Meatpacking District.

Chicago alias “The Windy City” is de derde grootste stad 
van de Verenigde Staten na New York en Los Angeles. Vooral 
bekend om zijn iconische skyline, de gigantische wolken-
krabbers en uitmuntende architectuur. Het is ook de stad 
van Al Capone, een levendige jazz en blues scene, de deep 
dish pizza en natuurlijk het prachtige Lake Michigan. 

Verder bezoekt u in deze stad het opvallende Cloud Gate, 
360o Chicago Observatieplatform, Millennium Park en The 
Magnificent Mile waar u naar hartenlust kunt shoppen en 
lekker eten. Deze stad is zeker een bezoek waard. 

Washington DC is het politieke bestuurlijke centrum 
en tevens de hoofdstad van de Verenigde Staten. De abso-
lute hotspots van deze stad zijn natuurlijk het Witte Huis, 
Capitol Hill en het Pentagon. 

De populairste trekpleister is het park National Mall en dit 
ademt geschiedenis door talloze monumenten zoals het 
Washington Monument, het Lincoln Memorial en verschil-
lende boeiende musea die het Smithsonian Institution her-
bergt. U hoeft hier zich geen seconde te vervelen.
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Boston is historisch gezien de toegangspoort tot Ame-
rika en één van de oudste steden van de Verenigde Staten 
die het meest Europees aanvoelt door haar prachtige ar-
chitectuur en de vele mooie stadsparken. Doordat één van 
Amerika’s bekendste en grootste universiteiten in de buurt 
ligt, Harvard, is het ook een jeugdige hippe stad met food-
markets, microbrouwerijen en leuke boetiekjes. 

Verder is dit ook de stad van de Red Sox en kunt u uw 
sportieve hart ophalen in het honkbalstadion Fenway Park. 
Aanschouw Boston vanaf het water en ga op zoek naar 
walvissen of eet heerlijke krab en kreeft in één van de vele 
restaurantjes aan de haven. 

Florida ook wel “The Sunshine State” genoemd met een 
subtropisch klimaat waar de temperatuur bijna nooit onder 
de 20º Celsius daalt, is Amerika’s meest bezochte staat. Met 
hotspots als het trendy Miami met een Caraïbische vibe, het 
pretparkenparadijs Orlando, de hemelse Key West eilanden 
en het moerassige Everglades National Park.  

Flaneer over de bekendste straat van Miami “Ocean Drive” 
en bewonder de pastelkleurige gebouwen in het Art Deco-
district, geniet van de uitgestrekte zandstranden van Miami 
Beach of ga lekker salsa dansen in de Cubaanse wijk Little  
Havana, vervelen is geen optie in de grootste speeltuin van 
de wereld, Orlando. Met talloze pretparken als Walt Disney’s 
Magic Kingdom en de Hollywood Studios, Universal Studios 
met het gigantische Harry Potter World, Seaworld en zoveel 
meer. 

Bent u de drukte beu kom dan tot rust in het subtropische 
Everglades National Park en spot kaaimannen of bezoek één 
van de 1700 waanzinnig mooie eilandjes van de Keys.
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Los Angeles, de “City of Angels” is het showbizzwalhalla van 
de wereld waar de Amerikaanse filmindustrie is ontstaan en waar 
het allemaal draait om glitter en glamour. Bezoek Hollywood Bou-
levard met de wereldberoemde Walk of Fame. Vergeet niet een 
foto te nemen van het alom bekende Hollywood Sign. 

Vergaap u aan de luxe designerwinkels op Rodeo Drive en ga  
sterren spotten in de wijk Beverly Hills. Verder heeft deze  
metropool verschillende beroemde stranden te bieden zoals  
Venice Beach, Malibu en Santa Monica. Door de aanwezigheid van 
140 nationaliteiten heeft iedere buurt zijn eigen karakter en kunt 
u heerlijk eten in Koreatown, Little Ethiopia of Chinatown.

Las Vegas of zoals het in de volksmond heet “Sin City” is de en-
tertainmenthoofdstad van de VS, het paradijs voor gokliefhebbers 
en voor iedereen die van bling bling, uitgaan en shoppen houdt. 
Aan de Strip liggen de indrukwekkende, gigantische hotels zoals 
The Bellagio, Ceasar’s Palace en The Venetian met elk hun eigen 
casino, designerwinkels en amusementsshows. 

De stad komt tot leven na zonsondergang en dan kunt u uw ogen 
uitkijken aan de prachtige neonreclames, de heuse fonteinshow 
voor het Bellagiohotel, de vulkaanuitbarsting bij het Mirage Hotel 
en de spectaculaire licht- en geluidshow op Freemont Street. 

Wilt u even ontsnappen aan deze drukte dan vindt u zeker rust in 
de prachtige natuur rondom Vegas want nergens ter wereld lig-
gen zoveel prachtige natuurparken zo dicht bij elkaar als in West-
Amerika. Bezoek de indrukwekkende Hoover Dam en rijd verder 
naar één van de mooiste plekken op aarde: The Grand Canyon. 
Andere grote trekpleisters zijn Yellowstone National Park met zijn 
warmewater bronnen en geisers, Bryce Canyon met haar mysteri-
euze, roze-oranje rotsen, Death Valley met haar oogverblindende 
zoutvlaktes, Sequoia National Park met zijn reusachtige bomen en 
zoveel meer.54

Excursies Los Angeles:
•  Santa Monica: het eindpunt van Route 66 en een must-see 

met de bekende pier en het retro pretpark erop.
•  Hollywood Sign en Griffith Park: maak een 2-uur durende 

wandeling die u langs iconische filmlocaties brengt en  
bezoek het Griffith Observatory.

•  Joshua Tree National Park: een prachtig en fotogeniek  
natuurgebied met drie verschillende ecosystemen.

Excursies Las Vegas en de nationale parken:
•  Neon Boneyard: een museum die alle oude  

neon-lichtbakken verzamelt.
•  Bootleg Canyon Zipline: raas aan een zipline door  

prachtige kloven.
•  Grand Canyon West Rim: loop over de spectaculaire  

glazen skywalk en aanschouw de canyon onder u.
•  Zion National Park: het land van de Indianen met zijn 

prachtige rode rotsformaties.
•  Monument Valley en Antelope Canyon: beide bekend 

om haar zeer abstracte rotsformaties. 

Excursies San Francisco:
•  Silicon Valley: het hart van de IT-industrie met bekende 

bedrijven zoals: Google, Facebook, Apple, eBay, Tesla,  
Intel,…

•  Napa Valley Wine Train: met een antieke trein een  
prachtige tour maken door de beroemde wijngaarden  
van California.

•  Vaar onder de Golden Gate Bridge: door en bezoek  
Sausalito Bay. 

•  GoCar Tour: ontdek de parken en stranden van  
San Francisco in een 3-uur durende tour.
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San Francisco De meest relaxte, tolerante en gastvrije stad 
van de VS is zeker San Francisco en ademt een heel andere sfeer 
uit dan andere Amerikaanse steden. Het voelt Europees aan met 
zijn prachtige Victoriaanse huizen, de kronkelende heuvelachtige 
straatjes met authentieke trammetjes en prachtige groene stads-
parken. Een bruisende mix van verschillende culturen en het barst 
er van de bezienswaardigheden. 

Fiets over de imposante Golden Gate Bridge, aanschouw de  
scheve huizen op het steile Lombard Street, neem de ferry naar  
Alcatraz en bezoek de beruchte gevangenis, struin door China-
town, spot zeeleeuwen op Pier 39 bij Fishersman’s Wharf en geniet 
van een spectaculair uitzicht vanaf Twin Peaks. Kortom, het is een 
stad van 1000 indrukken.

Noord-Amerika
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Toronto en Niagara Falls Canada’s grootste stad 
Toronto is volgens verschillende onderzoeken één van de 
meest prettige en leefbare steden ter wereld. Het is een 
culturele broedplaats met een smeltkroes van culturen en 
etnische wijken waar u zich geen seconde hoeft te vervelen. 
Bezoek als eerste de CN Tower waar u op 350 meter hoogte 
een perfect beeld krijgt van deze betonnen jungle met haar 
gigantische wolkenkrabbers. 
 
Vaar over Lake Ontario naar Toronto Island en bewonder de 
prachtige skyline van deze metropool. Honger zult u niet 
krijgen in deze multiculturele stad want op culinair gebied 
is er voldoende lekkers te krijgen in de wijken Little Italy, 
Greektown, Portugal Village, …

Verder is Toronto de ideale uitvalsbasis om de prachtige  
Niagara Falls te bezoeken. Bewonder dit natuurlijke spekta-
kel vanaf een rondvaartboot die wel zeer dichtbij de water-
vallen komt, neem zeker een poncho mee. 

Vancouver en Banff National Park 
Wat San Francisco is voor de Verenigde Staten, dat is  
Vancouver voor Canada, een relaxte stad met een heerlijke 
laid-back vibe.  
 
De stad heeft voor ieder wat wils, u kunt relaxen aan  
Kitsilano Beach, een prachtige trektocht maken in Grouse 
Mountain of genieten van een spectaculair uitzicht over  
de stad vanaf de Vancouver Lookout Tower.  
 
Maar de trekpleister van deze stad is zeker Stanley Park,  
405 hectare aan groen en een bron van must-sees en must-
do’s. Bewonder de 9 totempalen bij Brockton Point, bezoek 
het Vancouver Aquarium, neem een duik in Beaver lake met 
zijn prachtige stranden en fiets over de Lions Gate Bridge 
richting Capilano Suspension Bridge. Na al deze sportieve 
en avontuurlijke activiteiten is het tijd om bij te komen in de 
bruisende wijk Gastown.

Wie klaar is met torenhoge wolkenkrabbers en de drukte van 
de stad rijdt verder landinwaarts naar het oogverblindende 
Banff National Park. Dit is het beroemde gezicht van de Rocky 
Mountains. Deze adembenemende regio met zijn blauwe 
meren, oorverdovende watervallen, woeste bergen, warm-
waterbronnen en groene bossen die de thuishaven  zijn voor 
verschillende dieren.
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Montréal is de stad van tegenstellingen met een strikte 
scheiding tussen Frans- en Engelstaligen, waar torenhoge, 
moderne wolkenkrabbers tussen prachtige kathedralen en 
architectonische, historische gebouwen staan.  
 
Het is het Parijs van Noord-Amerika met een waar cultuur-
centrum van orkest-, ballet- en opera gezelschappen op Pla-
ces des Arts. Geniet van jazzmuziek in de wijk Quartier Latin 
en bezoek de Notre Dame Basiliek met haar prachtige glas in 
lood ramen.

Canada

Excursies Toronto
•  Kensington Market: vintage shopwalhalla met funky 

barretjes en heerlijke wereldse foodmarkets.
•  Rogers Centre: pik een honkbalwedstrijd mee van de 

Toronto Blue Jays.
•  Air Canada Centre: wie meer van ijshockey houdt kan  

zich prima vermaken in de Hockey Hall of Fame.
•  Distillery District: een oude fabrieksplaats omgebouwd 

tot een hippe hotspot vol boetiekjes, cafeetjes en 
kunstgalerijen.

•  Casa Loma: een prachtig, middeleeuws landhuis boven 
op een heuvel.

•  Nuit Blanche Festival: prachtig evenement helemaal  
in het teken van hedendaagse kunst.

Excursies Vancouver & Banff National Park
•  Capilano Suspension Bridge: 140 meter lange 

hangbrug die 70 meter boven de Capilano River bungelt.
•  Telus World of Science: een prachtig interactief 

wetenschapsmuseum.
•  Granville Island: absolute hotspot met een mooie 

markthal, foodstalls, souvenirwinkeltjes en kunstateliers.
• Whistler: sportief bezig zijn in de Whistler Mountains.

Excursies Montreal
•  Underground City: een netwerk van 33 kilometer 

aan wandelpaden dat restaurants, winkels, hotels, 
kantoorgebouwen en scholen met elkaar verbindt.

•  Mont Royal: deze heuvel is het groene hart van de  
stad en biedt spectaculaire vergezichten.

• Formule 1: kijken op een prachtig circuit.
•  Jardin Botanique: de 3de grootste botanische tuin  

ter wereld.
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Thailand, het land van de glimlach. Een rondreis door Thai-
land is een ervaring om nooit te vergeten. Begin dit avontuur 
in het broeierige Bangkok waar u zich een weg baant tussen de 
hypermoderne wolkenkrabbers, de gouden stoepa’s, de ontelbare 
tuktuks, de kleine marktkraampjes met schreeuwerige verkopers, 
de prachtig versierde tempels, de backpackers op Khao San Road 
en de foodstalls met geurige Pad Thai. 
 

Azië

India, you hate it or you love it! U zult een cultuurshock beleven 
als u dit gigantische land bezoekt. Nergens maakt het straatbeeld 
zoveel indruk met bedelende kinderen, hectisch verkeer, chaoti-
sche steden en bizarre gewoonten. 

Maar buiten dit zal het ook een aaneenschakeling zijn van cultu-
rele hoogtepunten met adembenemende landschappen, hemelse 
gerechten, architectonische pareltjes, kleurrijke mensen en spiri-
tuele religies. 

Reis verder naar het noorden en maak een tussenstop in Ayut-
thaya of Sukhothai en bezoek per fiets de historisch parken met 
haar mysterieuze tempelruïnes. 

Verderop vindt u het relaxte Chiang Mai, aan activiteiten hier geen 
gebrek, leer Thaise curry’s maken in een kookworkshop, bezoek 
de levendige nachtbazaar, ga naar een olifantenopvang, zipline in 
de prachtige jungle rondom Mae Hong Song, bezoek de langnek-
stammen en relax in het hippie dorpje Pai. 

Eindig uw rondreis aan één van de vele bountystranden in Krabi, 
Koh Samui of Phuket. Ga duiken in Koh Tao, spot roze dolfijnen in 
Koh Phi Phi Don en ga uit uw bol op de fullmoon party’s op Koh 
Phangan.
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Er is geen land ter wereld met grotere contrasten dan China, 
u wordt heen en weer geslingerd tussen uitgestrekte plattelands-
gebieden en de allergrootste metropolen ter wereld. Van serene 
tempelcomplexen naar hypermoderne gebouwen, van vol smog 
hangende industriesteden naar betoverende blauwe meren, van 
knalgroene rijstvelden naar schreeuwende neonreclames. Dit land 
is niet samen te vatten. 
Begin uw reis in Beijing en bezoek de Verboden Stad, het Plein van 
de Hemelse Vrede en het Mausoleum van Mao. Ga hiken op de 
Chinese Muur en eet heerlijke Pekingeend. Ga verder naar Shang-
hai, deze hypermoderne stad is het economische knooppunt van 
China en bezit de grootste haven ter wereld. 

Heeft u nog niet genoeg van de overweldigende metropolen dan 
is Hong Kong zeker het bezoeken waard met een indrukwekkende 
skyline en waar luxe shoppingmalls worden afgewisseld door 
authentieke nightmarkets. Stort u in het bruisende nachtleven en 
relax op de stranden van Hong Kong Island. 

Genoeg van al deze drukte en behoefte aan rust en natuurschoon? 
Geniet dan van de waanzinnige, blauwe meren in Jiuzhaigou, 
bewonder het feeërieke karstgebergte in Guilin, bezoek het pan-
dareservaat in Chengdu, sta versteld door de eindeloze, felgroene 
rijstvelden in Yunnan, drink jakboterthee met monniken in Tibet 
en aanschouw de idyllische valleien, meren, grotten en mysteri-
euze rotspilaren in Zhangjiajie. China heeft het allemaal!

Aanschouw het wereldwonder van de Taj Mahal, ontdek sprook-
jeskastelen in Rajasthan, bezoek de legendarische tempels van 
Amritsar, Pushkar en Leh, maak een boottocht op de backwaters 
van Kerala, feest op het strand van Goa, bekijk een Bollywoodfilm 
in Mumbai, laat u verblinden door de felblauwe huizen in Jodhpur, 
woon een olifantenfestival bij in Jaipur, maak een verbrandings-
ritueel mee aan de Ganges, proef duizenden soorten curry’s en 
maak onvergetelijke trektochten in het Himalaya gebergte. 
Als u India hebt overleefd, kunt u elk land aan!
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Sc

ho
ol

- e
n 

st
ud

ie
re

iz
en

 2
01

9 
- 2

02
0



61

Zuid-Korea gelegen onder de afschrikwekkende gedemili-
tariseerde grens met Noord-Korea, maakt dit land tot een minder 
geliefde bestemming. Maar niets is minder waar, het is een fasci-
nerend land met bijzondere bezienswaardigheden, een 5000 jaar 
oude geschiedenis, spectaculaire natuur en futuristische steden die 
barsten van innovatieve technologieën. 

De dynamische hoofdstad Seoul is een harmonieuze kruisbestui-
ving tussen traditioneel en ultramodern. Tussen metershoge wol-
kenkrabbers liggen oude tempels en gezellige marktjes verscholen. 
Bezoek het National Folk Museum, waar u een goede inkijk krijgt op 
een complexe levensstijl waar tradities, hiërarchie en discipline zeer 
belangrijk zijn. Bewonder het immense Changdeokgung Paleis met 
zijn geheime tuin, wondermooie pagodes en stille vijvers. 

Koel af langs de 6 km lange CheongGyeCheon beek, met felverlich-
te watervallen en schattige voetgangersbruggetjes. De natuurlief-
hebbers kunnen hun hart ophalen in het Searaksan National Park, 
mis zeker niet de enorme groene bergpieken van de eilandenar-
chipel Dadohaesang en bekijk hoe lokale vrouwen traditiegetrouw 
schelpen en zeewier opduiken op het visserseiland Jeju-Do. 

Ontkom niet aan de levende octopussen op uw bord in havenstad 
Busan, vergeet zeker niet de culturele hoofdstadstad Gyeongju te 
bezoeken en ga wintersporten in Pyeongchang, het uithangbord 
van de Olympische Winterspelen van 2018.

Maleisië is zo’n veelzijdig land dat vrijwel iedereen hier 
zijn gading kan vinden. U begint deze ontdekkingstocht in 
de miljoenenhoofdstad Kuala Lumpur waar u zeker een be-
zoek moet brengen aan de beroemde Petronas Twin Towers. 
Kuala Lumpur is een smeltkroes van culturen en dit vindt u 
ook terug in verschillende wijken zoals Chinatown en Little 
India.  

Reis verder naar Malakka, een multiculturele hotspot waar u 
ook nog Nederlandse invloeden kunt terugvinden, loop hier 
de heritage trail en dompel u onder in de roerige geschie-
denis van dit schiereiland. Buiten deze betonnen jungles is 
Maleisië een ware speeltuin voor natuurliefhebbers. 

Zoek verkoeling in de Cameron Highlands en leer alles over 
het productieproces van thee. Nog mooiere natuurgebieden 
vindt u in het Taman Negara Park, het oudste oerwoud ter 
wereld met een wildlife aan olifanten, panters en neusapen. 
Ga de jungle van Sabah in op Borneo en ontmoet bedreigde 
diersoorten zoals de orang-oetan en de dwergolifant. 

Geniet van parelwitte stranden op de Pulau Perhentian 
Islands of zwem langs watervallen in de helderblauwe wa-
terpoelen van Langkawi. De keuze is aan u. Reis van Kuala 
Lumpur in 90 minuten per trein naar het ultramoderne en 
brandschone Singapore. Dit is het kleinste land van 
Zuidoost Azië, met haar trendy shoppingmalls, marktkraam-
pjes met Michelin sterren, reusachtige artificiële tuinen en 
hypermoderne skyline.

Japan: Het land van de rijzende zon, maar ook van de lekkere sushi 
en sashimi, de wondermooie kersenbloesems, de forse sumoworste-
laars, de supersnelle kogeltreinen, de eeuwenoude tempels, de high-
tech elektronica, de authentieke geisha’s en de extravagante manga-
freaks. Nergens anders ter wereld vindt u een evenwichtige harmonie 
tussen mystieke tradities en futuristische technologie. 

Begin uw reis in de grootste stad ter wereld met ongeveer 38 miljoen 
inwoners; Tokyo, de lichtgevende, futuristische metropool, een bezoek 
aan deze stad is al een reis op zich. Steek het drukke Shibuya kruispunt 
over, scoor de nieuwste gadgets in de wijk Akihabara, ga picknicken 
in Yoyogi Park, wandel door de vele Japanse tuinen, bewonder de 
Harajuku Girls, mediteer in de Boeddhistische tempel Sens-o-Ji, zing 
de longen uit uw lijf in één van de vele karaokebars en aanschouw de 
reuze tonijnen op de Tsukijivismarkt. 
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Kom tot rust in het Nikko Nationaal Park, een prachtig land-
schap met meren, watervallen, bossen en rivieren en daar 
tussenin vindt u serene heiligdommen en tempels. Reis ver-
der naar het door bergen omgeven oude keizerlijke Kyoto 
met zijn oneindig veel historische paleizen, tempels en pa-
viljoenen. Hier ervaart u de traditionele Japanse cultuur het 
best. Herdenk de slachtoffers van de door een atoombom 
gevelde stad Hiroshima. Slurp staand noodles in Osaka en 
snuif cultuur in de grootste entertainmentstad van Japan. 
Eindig uw reis op één van de vele eilandjes met hun schitte-
rende stranden en weerzinwekkende koraalriffen.



Kenia is Afrika in een notendop, en biedt alle ingrediënten 
die u nodig heeft om dit prachtige continent te ontdekken.  
Van uitgestrekte savannevlaktes tot wereldberoemde wildpar-
ken, van hagelwitte stranden tot mosgroene regenwouden, 
van een azuurblauwe zee met imposante koraalriffen tot 
reusachtige bergen met besneeuwde toppen. Kenia bezit het 
allemaal.

Marokko is een land dat de zintuigen laat prikkelen door 
zijn geuren, kleuren en geluiden, het land van duizend-en-één-
nacht. Dompel u onder in een compleet andere wereld waar u 
zich vergaapt aan prachtig natuurschoon: het Atlasgebergte 
met traditionele bergdorpen en kasbah’s, immense zanddui-
nen en diepe kloven in de Sahara en verborgen palmoases in 
de Ziz-vallei. 

Raak gefascineerd door de vier prachtige koningssteden die 
dit land te bieden heeft. Fes met de grootste autovrije zone ter 
wereld, traditionele leerlooierijen en prachtige soeks. Meknes 
met haar bijzondere architectuur, spectaculaire moskeeën ach-
ter imposante stadsmuren en Romeinse overblijfselen in  
de nabijgelegen stad Volubilis. 

De rode stad Marrakesh met het bekende Djemaa el Fna plein 
dat bruist van de slangenbezweerders, traditionele waterdra-
gers en mysterieuze verhalenvertellers, schuif aan in één van 
de vele eettentjes en geniet van Marokkaanse specialiteiten. 

Rabat, een rustig kuststadje met mooie witte huizen en  
bezienswaardigheden gelijk de Andalusische tuinen en het 
Mausoleum van Mohammed V.

Zuid-Afrika is het ideale land dat zich leent voor een 
spectaculaire roadtrip. De absolute favoriet van menig reiziger. 
Kaapstad de kleurrijke, zonnige en adembenemende hoofd-
stad waar het bruist van geschiedenis en cultuur, townships 
en natuurparken, prachtige bloemenvelden en imponerende 
bergen. 

Flaneer tussen de pinguïns op Boulders Beach, vaar naar  
Robbeneiland waar Nelson Mandela gevangen heeft geze-
ten en struin door de schilderachtige wijk Bo Kaap. Reis naar 
Kaap de Goede Hoop, het zuidelijkste puntje van het Kaapse 
schiereiland, daar waar de Atlantische en de Indische Oceaan 
samenkomen, geniet hier van duizelingwekkende kliffen en 
oogverblindende witte stranden. 

Verder wordt Zuid-Afrika getekend door een waanzinnige 
natuur, dit ziet u terug aan de woeste Drankensbergen, de 
waanzinnige kloven van de Blyde River Canyon, het regenwoud 
rondom Bloukansrivier, de waanzinnige uitzichten langs de pa-
noramaroute, de uitgestrekte wijnvelden van de Westkaap, de 
Kalahariwoestijn in het noorden en een oneindige hoeveelheid 
aan wildlife in de vele wildparken. Aan diversiteit geen gebrek.

Afrika
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Excursies Kenia
• Nairobi: hoofdstad met een waaier aan bezienswaardigheden.
•  Amboseli National Park: aan de voet van de Kilimanjaro de 

ideale plek om olifanten te spotten.
•  Masai Mara National Reserve: het beroemdste park van  

Kenia en bekend om het natuurfenomeen de ‘grote trek‘  
twee miljoen wildebeesten op zoek naar water.

•  Tsavo National Park: het grootste safaripark van Kenia met 
diversiteit aan natuurlandschappen.

Excursies Marokko
•  Essaouira: relaxt vissersdorpje met een hippieachtige vibe 

geliefd bij surfers, muzikanten en kunstenaars.
•  Chefchaouen: 50 tinten blauw, de meest fotogenieke stad  

van Marokko.
•  Casablanca: een kosmopolitische stad vol grandeur zoals in  

de bekende film.

Excursies Zuid-Afrika
•  Op Safari: in Kruger National Park, Hluhluwe-Imfolozi of Pila-

nes National Park.
•  University of Stellenbosch: bezoek per fiets deze campus en 

één van de 200 omliggende wijnhuizen.
•  Bezoek in Johannesburg: het Apartheidmuseum en de  

wijk SoWeTo.

63

Sc
ho

ol
- e

n 
st

ud
ie

re
iz

en
 2

01
9 

- 2
02

0



64

Zuid-Amerika

Een reis door Brazilië kent vele hoogtepunten en de culturele 
en natuurlijke diversiteit is groot. Ga op zoek naar flora en fauna in 
het Amazonegebied, spot wildlife in de Pantanal, aanschouw de 
wonderschone Iguazu watervallen en feest mee tijdens het carna-
val in Rio de Janeiro. Van een bruisend nachtleven, tropisch regen-
woud, prachtige architectuur tot gastvrije mensen, Rio heeft alles.
 
Torenhoge wolkenkrabbers schieten de lucht in in het moderne 
centrum van São Paulo, terwijl de armoede heerst in de favela’s. 
Voor een kristalheldere zee bezoekt u de eilandenarchipel Fer-
nando do Noronha, die zich uitstekend leent voor de duiksport. 
Kortom, u kijkt uw ogen uit in dit veelzijdige land. 

Mexico, land van zon, zee en strand, tortilla’s en tequila. Maar 
het is meer dan dat. Bewonder de Maya architectuur in Chichén 
Itzá, Tulum en Palenque, tel de 7 tinten blauwe wateren van  
Laguna Bacalar, relax in Playa del Carmen en dans tot in de late 
uurtjes in Cancún. 

Aanschouw de imposante natuurwonderen in Barrancas del  
Cobre en Copper Canyon, beleef de historie in Oaxaca en San  
Miguel de Allende, neem uw snorkel mee naar het Columbia  
Reef en ontdek hoe rijk en arm lijnrecht tegen over elkaar staan  
in Mexico-Stad. Mexico is kleurrijk en zo divers.
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Oceanië

Australië wordt ook wel het land van extremen genoemd. 
De grootste attractie van het land is ongetwijfeld haar oneindige 
schoonheid, want zowel boven als onder water is Australië  
betoverend mooi. 

Paradijselijk Fraser Island met haar mangrovebossen, tropische 
regenwouden en schitterende stranden, de outback in de  
legendarische pioniersstad Alice Springs, de wilde en ongerepte 
natuur in Tasmanië, de reusachtige rotsformatie van Ayers Rock 
en de koraalriffen van Great Barrier Reef zijn slechts een kleine 
opsomming van de wonderen van Australië. 

Bekijk wereldstad Sydney, beleef Marvellous Melbourne en  
ontdek indrukwekkend Brisbane en het afgelegen Perth.  
De beste vergezichten ontdekt u tijdens een rit over The Great 
Ocean Road, één van de mooiste kustroutes ter wereld. 

Voor het wildlife bezoekt u Kangaroo Island, waar u kangoeroes, 
zeeleeuwen en pelsrobben ziet, of reist u af naar Monkey Mia, 
waar u (anders dan de naam doet vermoeden) wilde dolfijnen 
kunt bewonderen. Go down under!

Nieuw-Zeeland is het land van prachtige baaien, meren 
en stranden, uitgestrekte wouden, eindeloze vlaktes, indrukwek-
kende gletsjers, maar ook de Maori cultuur en ultieme gastvrij-
heid. Verdeeld in twee totaal verschillende eilanden, is dit één 
van de meest diverse landen ter wereld. Metropool Auckland 
biedt vertier en hoge wolkenkrabbers, terwijl Queenstown 
prachtig gelegen is tussen de bergpieken, aan het wonder-
schone Wakatipumeer. 

In het Abel Tasman National Park vindt u goudgele stranden, 
dichtbegroeide bossen, watervallen en grotten en een azuur-
blauwe zee. De kiwi vogel spot u op Mou Waho Island Nature 
Reserve, gelegen aan het immens grote Lake Wanaka. 

Spectaculaire geisers, modderpoelen en rokende vulkanen  
aanschouwt u bij Rotorua. Toe aan wat actie? Ga skydiven in 
Taupo, kayakken bij Bay of Islands, surfen in Raglan of ga op zoek 
naar dolfijnen en zeehonden bij Milford Sound. Ook leuk,  
probeer de traditionele dans van de Maori, de Haka, onder  
de knie te krijgen!
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Wat u moet weten
Nadat u met veel enthousiasme onze nieu-
we brochure heeft doorgelezen, willen wij 
u graag nog van de volgende reisinformatie 
voorzien. 

Programma 
Alle reizen en bijbehorende programma’s 
die wij aanbieden zijn slechts voorbeeldpro-
gramma’s. U bent vrij om deze aan te pas-
sen 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, accommo-
datie 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 
noodzakelijk 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) 
• transfers 

Tip: Het is raadzaam tijdig uw gewenste ac-
commodatie te boeken of vrijblijvend in optie 
te zetten, zodat u zeker bent van beschikbaar-
heid! Een vrijblijvende optie is mogelijk zodat 
u de tijd heeft om de inschrijving voor de 
reis te laten beginnen. Een offerte kunt u per 
telefoon, per e-mail of via www.keijman.nl 
aanvragen. 

Touringcar      
Keijman Reizen werkt samen met diverse 
touringcarbedrijven uit Nederland en België. 
Alle touringcars zijn voorzien van bar, toilet, 
geluidsinstallatie, DVD-speler en verstelbare 
stoelen. Alle reizen zijn bepaald op een 
busbezetting van 50 personen op basis van 
luxe Tourist Class touringcars, tenzij anders 
vermeld. U kunt ook kiezen voor een nog 
meer luxe vorm van vervoer en uw tou-
ringcar 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 vol-
gende stoel. Tevens heeft u een verstelbare 
stoel met een hoek tot tenminste 45 graden 
een meervoudig verstelbare voetsteun. 

Keijman Reizen 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, Frank-
rijk, Italië, Groot-Brittannië, Portugal 
en Spanje geldt vanaf heden dat de 
reisleidersstoel(en) bezet dient te worden 
door een vooraf op de namenlijst aange-
geven persoon, welke aangeduid wordt 
als reisleider en als eerste op de namenlijst 
staat vermeld.  
 
Vliegtuig 
Keijman Reizen heeft zeer nauwe contacten 
met diverse luchtvaartmaatschappijen, die 
u vanaf diverse luchthavens in Nederland, 
België en Duitsland naar iedere bestem-
ming ter wereld brengen. Mocht u er dus 
voor kiezen om uw school- en studiereis per 
vliegtuig te volbrengen, dan staat Keijman 
Reizen voor u klaar. 

Wij adviseren u om tijdig uw vlucht te re-
serveren. De prijzen worden namelijk hoger 
naarmate de vertrekdatum dichterbij komt. 
Het in een offerte aangeboden vliegtarief, 
wat op dat moment geldig is, kan enkele 
dagen later reeds gewijzigd zijn. 

Keijman Reizen kan geen invloed uitoe-
fenen op de vluchtschema’s. Luchtvaart-
maatschappijen kunnen deze tot kort voor 
vertrek wijzigen. De tijden zijn dus altijd 
onder voorbehoud. Indien gewenst kunnen 
wij een transfer regelen vanaf uw opleiding 
naar de luchthaven. Deze is namelijk niet 
standaard inbegrepen bij de reissom. De 
luchthavenbelasting, veiligheidstaxen en 
brandstoftoeslag zijn wel bij de prijs inbe-
grepen. Vraag ook naar de mogelijkheden 
voor een vliegticketverzekering.  
 
Trein 
Vooral voor kleinere groepen is de trein een 
uitermate geschikt vervoermiddel. Keijman 
Reizen regelt voor u de reis vanaf ieder 
treinstation in Nederland en België. 

Accommodatie 
Door het netwerk dat Keijman Reizen in de 
afgelopen 39 jaar heeft opgebouwd be-
schikken wij over een breed scala aan over-
nachtingsmogelijkheden. Van tenten en 
backpackershostels tot zeer luxe jeugdher-
bergen en hotels. U kunt zelf uw voorkeur 
aangeven en wij zoeken de bijpassende lo-
catie. Zo kunt u bijvoorbeeld in Parijs al kie-
zen uit */**/*** hotels én jeugdherbergen, 
zowel binnen als buiten de Périphérique. 

U verblijft standaard in meerpersoonska-
mers, 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. 

De laatste jaren zijn gastgezinnen een 
erg populaire vorm van overnachten. In 
gastgezinnen biedt Keijman Reizen 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 bij-
zondere beleving. De leerlingen komen in 
contact met lokale bevolking en passen de 
buitenlandse taal voortdurend toe. 

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. 

Verzekeringen 
Iedere reiziger is gebaat om goed verzekerd 
op reis te gaan. Keijman Reizen biedt diver-
se 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 het verplicht om 
een verzekering af te sluiten, ook dit kan 
Keijman Reizen voor u verzorgen. 

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. Het is heel vervelend 
wanneer u niet op reis kunt gaan door ziekte 
of andere dringende omstandigheden. 

Als u een annuleringsverzekering heeft af-
gesloten en de door u aangevoerde reden 
onder de polisvoorwaarden valt, dan krijgt u 
uw betaalde reisgeld terug. Deze verzekering 
is tot uiterlijk 7 dagen na boekingsdatum af 
te sluiten. 
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Algemene Informatie
Samen met Keijman Reizen op reis 
Graag nodigen wij u uit om uw plannen met 
ons te bespreken. Bezoekt u daarom ons 
kantoor in Heteren en wij zullen samen met 
u de ideale reis gaan samenstellen. 

Prijzen en belastingen 
De prijzen in deze gids zijn onder voorbe-
houd van druk- en zetfouten. Voorts zijn de 
gepubliceerde reissommen gebaseerd op de 
prijzen, valutakoersen en belastingen, zoals 
deze bij Keijman Reizen bekend waren bij 
het in druk geven van dit reisprogramma in 
augustus 2019. Indien daartoe aanleiding is 
(toeslagen/wijzigingen in 2019/2020), be-
houden wij ons het recht voor de reissom te 
wijzigen. Genoemde reizen zijn gebaseerd 
op 50 personen tenzij anders vermeld en 
afhankelijk van uw vertrekplaats. 

Voorbehoud programma 
Deze gids is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Toch kan het voorkomen dat 
er na het in druk geven van de gids kleine 
wijzigingen zijn opgetreden. Bij eventuele 
essentiële veranderingen informeren wij u bij 
boeking. In het belang van de reis behouden 
wij ons het recht voor het excursieprogram-
ma aan te passen, indien daartoe aanleiding 
bestaat. 

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. Keijman Reizen zal zich 
tot het uiterste inzetten, deze gevolgen te 
beperken, maar aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid. 

Betalingen 
Op alle reizen dient een aanbetaling te wor-
den gedaan van minimaal 10% met een mi-
nimum van € 225,00 (tenzij anders vermeld). 
Het restantbedrag dient vier weken voor 
vertrek bij Keijman Reizen te zijn ontvangen. 

Boekingen binnen zeven weken voor vertrek 
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 hier 
zelf verantwoordelijk voor. Neem contact 
op met de ambassade van de te bezoeken 
landen, indien u geen Nederlandse natio-
naliteit heeft. Alle kosten, voortvloeiend uit 
het niet in orde zijn van reisdocumenten 
komen direct voor rekening van de persoon 
in kwestie. 

Bagage uit de bus 
Bagage, die zich gedurende de nacht in de 
onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. 
Indien u tijdens een eventuele tussenover-
nachting uw bagage in de bus laat staan, is 
dit nadrukkelijk voor uw eigen verantwoor-
ding: wij adviseren u de bagage altijd uit de 
bus te halen. 

Hotelclassificatie 
De in onze offertes vermelde officiële classifi-
catie is vastgesteld door de in het betrokken 
land verantwoordelijke instantie, naar normen 
die aldaar worden gehanteerd. Deze norme-
ring hoeft niet overeen te komen met de naar 
Nederlandse maatstaven bepaalde classiffica-
tie en ook de waardering tussen de verschil-
lende landen zijn niet altijd vergelijkbaar. 

Algemene Nederlandse Vereniging van 
Reisondernemingen 
Keijman Reizen is lid van de Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisonder-
nemingen (ANVR). De ANVR behartigt de 
belangen van de aangesloten reiswinkels, 
touroperators en websites. De strenge 
toelatingsvoorwaarden en kwaliteitseisen 
hebben ertoe geleid dat het ANVR-logo een 
kwaliteitskeurmerk is geworden voor con-
sumenten. Voor u als opdrachtgever maakt 
dat logo dus een groot verschil! De groeps-
reizen in deze brochure en in onze offertes 

worden aangeboden onder het beding dat 
de ANVR-B2B Reisvoorwaarden van toepas-
sing zijn op alle aanbiedingen in deze offer-
te tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat 
dit niet het geval is. Of een reisorganisatie 
bij de ANVR is aangesloten, kunt u 
controleren via www.anvr.nl, klik 
op controleer lidmaatschap. 
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden 
Zakelijk (SGRZ) 
Keijman Reizen (KvK nr. 11047856) is aan-
gesloten 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 
financieel onvermogen de overeengekomen 
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de 
overeenkomst mede het vervoer omvat en 
de plaats van bestemming reeds 
is bereikt, wordt zorggedragen 
voor de terugreis. 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen 
Keijman Reizen (KvK 11074856) is aange-
sloten bij de Stichting Calamiteitenfonds 
Reizen. Binnen de grenzen van de garan-
tieregeling van het Calamiteitenfonds val-
len de op deze internetsite gepubliceerde 
reizen onder de garantie van het Calamitei-
tenfonds. Deze garantie houdt in dat u als 
consument die deelneemt aan een door ons 
georganiseerde reis; 
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt 

indien wij de reis als gevolg van een 
calamiteit niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren; 

• de noodzakelijke meerkosten vergoed 
krijgt indien wij als gevolg van een 
calamiteit de reis moeten 
aanpassen of indien wij u 
vervroegd moeten repatriëren.

 
Onder calamiteit wordt verstaan een door 
molest of natuurramp veroorzaakte abnor-
male gebeurtenis. 

Kijk voor meer informatie op  
www.calamiteitenfonds.nl

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf  
(SKTB)                                          
Keijman Reizen werkt uitsluitend met ver-
voerders die zijn erkend met een keurmerk. 
Dit zijn touringcarbedrijven die zich strikt 
houden aan strenge veiligheidseisen en 
voortdurend worden gecontroleerd. Veilig-
heid, comfortabel en milieubewust reizen 
staan bij ons hoog in het vaandel!

Kijk voor meer informatie op  
www.sktb.nl 
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Keijman Reizen 

Postbus 54 

6666 ZH Heteren

Komkleiland 27 

6666 ME Heteren 

Tel: +31 488 48 35 88 

E-mail: info@keijman.nl


