


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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Bestemmingen
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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.
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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.
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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.

53

Sc
ho

ol
- e

n 
st

ud
ie

re
iz

en
 2

01
9 

- 2
02

0



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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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.
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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.

Sc
ho

ol
- e

n 
st

ud
ie

re
iz

en
 2

01
9 

- 2
02

0



65

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


