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Schoolreis: De leukste dag van het jaar

Als u met uw klas op schoolreis gaat, is dat één van de leukste uitjes van het jaar. Wij snappen dat als 
geen ander. Even met elkaar het reken- en taalwerk laten voor wat het is en met de bus op reis naar 
een mooie bestemming. In deze brochure vindt u een overzicht van leuke uitjes in verschillende 
categorieën. 

Veiligheid
Met een grote groep op stap is altijd een hele verantwoordelijkheid. Het is goed om te weten dat u 
zich in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over veilig vervoer. Onze bussen zijn veilig en de 
chauffeurs houden zich aan bepaalde regels om ervoor te zorgen dat de passagiers veilig zijn, zoals 
voldoende pauze nemen.

Uiteraard heeft u zelf als school of begeleider ook verantwoordelijkheid tijdens het vervoer van de 
leerlingen. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende begeleiders en spreek van tevoren de regels die in de 
bus gelden door met de leerlingen. 

Andere wensen
Zit het uitje dat u voor uw klas in uw hoofd heeft er niet bij? Geen nood, wij horen graag wat uw 
wensen zijn en maken zo nodig een programma op maat. Alles om ervoor te zorgen dat het 
schoolreisje inderdaad de leukste dag van het jaar is.

Wilt u meer informatie over Comfort Touring of de schoolreizen in deze brochure? Kijk op 
www.comforttouring.nl, bel met 0186 633 666 of stuur ons een mailtje via info@comforttouring.nl. 

COMFORT TOURING
Vlietkade 6
3262 JN Oud-Beijerland
0186 633 666
info@comforttouring.nl
www.comforttouring.nl*Alle voorwaarden vindt u in de prijslijst
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Naturalis

In dit museum in Leiden staat biodiversiteit centraal. Er is van alles te zien:
hedendaagse natuur maar ook gigantische skeletten van bijvoorbeeld een
mammoet en de stegosaurus. Aansprekende stukken in de collectie 

zorgen ervoor dat de natuur voor de leerlingen tot leven komt. Wat is er 
leuker om over het leven in de oceaan te leren bij het zien van een reuzen-
inktvis of een enorme krab? Schoolklassen kunnen op eigen gelegenheid door
het museum lopen of een educatief programma van zo’n 1,5 uur volgen. 

Educatieve schoolreizen

*Alle voorwaarden vindt u in de prijslijst

Archeon

Met een bezoek aan het Archeon in Alphen aan den Rijn gaan de 
leerlingen terug in de tijd. Er zijn gebouwen te vinden uit verschillende 
periodes in de geschiedenis. Van de Prehistorie tot aan de Middeleeuwen. 
In deze gebouwen wonen archeotolken die ervoor zorgen dat de 
geschiedenis weer tot leven komt. Er is hier heel wat te leren, maar er is 
dagelijks ook spektakel te zien zoals een echt gladiatorengevecht of een 
riddertoernooi. Om het bezoek optimaal voor te bereiden heeft Archeon een 
aantal lespakketten samengeteld. Deze zijn via de website van het park te downloaden. 

Vanaf* Meer info

€ 23,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.archeon.nl

CORPUS

Het klinkt misschien een beetje raar, maar in CORPUS lopen de leerlingen
door het menselijk lichaam en komen zo alles te weten over de diverse 
onderdelen en de werking daarvan. In ongeveer 55 minuten loop je van 
de knie tot aan de hersenen. Hierna is een bezoek aan de infotheek
mogelijk waar de leerlingen interactieve games kunnen spelen en testjes
kunnen maken om zo nog meer te weten te komen over het functioneren 

van het lichaam. Vanaf 8 jaar.

Vanaf* Meer info

€ 21,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.naturalis.nl

Naturalis biedt speciale combinatiearrangementen met Avifauna, Linnaeushof, Omniversum, Natuurschool en CORPUS. 

Vanaf* Meer info

€ 22,75 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.corpusexperience.nl
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Muiderslot

Wat spreekt tijdens de geschiedenislessen meer tot de verbeelding dan 
de tijd van ridders, jonkvrouwen en kastelen? Daarom is een bezoek aan
het Muiderslot ontzettend leuk. Tijdens verschillende routes of een 
speurtocht door het kasteel komen de leerlingen van alles te weten over 
de geschiedenis. Ook buiten zijn er programma’s. Zo kan een valkenier alles 
uitleggen over de valkenjacht in vroeger tijden. In de wintermaanden is het 
Muiderslot alleen op aanvraag open voor grote groepen. 

*Alle voorwaarden vindt u in de prijslijst

Deltapark Neeltje Jans

Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel. Dat is goed te zien 
tijdens een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans. Hier ervaren leerlingen 
hoe het eraan toe ging tijdens de watersnoodramp in 1953 en wat er 
sindsdien gedaan is om te voorkomen dat Nederland opnieuw over-
stroomt. In het park zelf is van alles te beleven: een groot aquarium, 
zeehonden en veel (water)attracties. 
Zwemkleding is handig tijdens dit schoolreisje. 

Vanaf* Meer info

€ 21,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.neeltjejans.nl

Vanaf* Meer info

€ 18,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.muiderslot.nl

Aviodrome

Leuk en leerzaam gaan hand in hand bij Aviodrome. In dit vliegtuigthema-
park in Lelystad is heel veel geschiedenis te zien. Hoe zagen de eerste 
vliegtuigen er bijvoorbeeld uit? Maar er is ook meer te leren en dat op 
een speelse manier. Zo zijn er vliegsimulatoren, maar kunnen de 
leerlingen in het radiocentrum ook morse leren. Er zijn ook activiteiten 
zoals een lange baan waar de leerlingen zich met een trapvliegtuig even
piloot kunnen wanen. Ze kunnen zelfs een pilotenbrevet halen.

Vanaf* Meer info

€ 21,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.aviodrome.nl
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Pretparken

De Efteling

De Efteling in Kaatsheuvel is misschien wel het populairste pretpark van 
Nederland. Het sprookjesbos is een ware beleving voor de jongste 
leerlingen. Zij genieten van de bekende verhalen zoals Klein Duimpje of 
Repelsteeltje. En voor de tieners zijn er veel bloedstollende attracties, 
zoals Vogelrok of de Python,  die zorgen voor de nodige adrenalinekick. 
Via de website van het park zijn educatieve programma’s voor basisschool-
leerlingen te downloaden. 

Vanaf* Meer info

€ 30,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. 
Boekt u voor 1 april, dan krijgt u een fikse korting

www.efteling.com

Duinrell

Duinrell in Wassenaar is een echt familiepretpark, waar dus ook veel te 
beleven is voor de jongere leerlingen. Er is letterlijk van alles te doen. 
Kinderen trekken zichzelf per vlot naar de overkant, rijden rond in de 
verkeerstuin of springen heerlijk op de trampoline. Voor oudere leerlingen 
zijn er genoeg spannende attracties voor een dagje vermaak. Een bezoek 
aan het attractiepark is uit te breiden met een bezoek aan het Tikibad, het 
zwembad met de beste megaglijbanen van Nederland.

Vanaf* Meer info

€ 28,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.duinrell.nl

Slagharen

Themapark Slagharen is een park vol Western, Indianen en attracties in 
de sfeer van bijvoorbeeld Jules Verne. Leerlingen zweven om de maan, 
maken een ritje op een pony of genieten van de parades in het park. 
Omdat het park inmiddels 50 jaar bestaat, zijn er de laatste jaren nieuwe 
attracties bijgekomen. 

Vanaf* Meer info

€ 22,75 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.slagharen.com

*Alle voorwaarden vindt u in de prijslijst 5
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Drievliet

Drievliet in Rijswijk is een charmant pretpark dat ook goed geschikt is voor 
de jongere leerlingen. De kleintjes vermaken zich met een ouderwetse 
draaimolen of in de kleuterspeeltuin. De oudere leerlingen zoeken meer 
snelheid in draaiende theekopjes of in het schommelschip. Wie niet van 
attracties houdt kan zich ook vermaken in bijvoorbeeld de gameshal. 

Walibi Holland

Dit pretpark in Biddinghuizen kent een aantal attracties voor de echte
thrillseekers. Snel, hoog en over de kop. In dit soort attracties is een 
bepaalde lengte of begeleiding soms vereist. Er zijn ook rustigere
attracties waar de kleinere kinderen zelfstandig in kunnen om te 
genieten van een dagje pretpark. 

Vanaf* Meer info

Op aanvraag www.walibi.com/holland

Toverland

Attractiepark Toverland ligt bij Sevenum. Voor alle leeftijden is hier wat 
te beleven. En bij slecht weer zijn er indoorhallen waar leerlingen zich 
ook prima kunnen vermaken. In het Toverhuis kunnen leerlingen door 
met een toverstaf te zwaaien allerlei verborgen effecten ontdekken. Er 
zijn ook talloze attracties voor jong en oud. Van draaiende kopjes tot snelle 
achtbanen. Op de website van het park staan een aantal suggesties om het 
bezoek aan Toverland een educatief tintje te geven. 

Vanaf* Meer info

€ 29,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.toverland.nl

Vanaf* Meer info

€ 23,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.drievliet.nl
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Dippie Doe

Dippie Doe in Best is eigenlijk een pretpark en speeltuin ineen. Kinderen 
kunnen er genieten van attracties zoals een achtbaan, maar ook heerlijk 
spelen. Dat kan zowel binnen als buiten. Er zijn uitdagende 
klautertoestellen, een skelterbaan en een grote ballenbak. Bij goed weer
is het bezoek aan Dippie Doe te combineren met de baai van AquaBest. 

Vanaf* Meer info

€ 19,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.dippiedoe.nl

Julianatoren

Julianatoren in Apeldoorn is een pretpark speciaal voor kinderen. Geen 
snelle attracties die over de kop gaan, maar leuke attracties voor kinderen 
tot en met 12 jaar. En die kunnen ook best snel en spannend zijn!
Voor alle leerlingen is er wat leuks. Van grote glijbanen tot spetterende
waterattracties. Een ideaal dagje uit voor basisschoolleerlingen. 

Vanaf* Meer info

€ 23,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.julianatoren.nl

Oud Valkeveen

Vlakbij Naarden ligt Speelpark Oud Valkeveen, een park waar kinderen 
heerlijk kunnen spelen. Er zijn speeltoestellen, attracties en live shows. 
Met lekker weer kan er ook gezwommen worden. Is het tijdens het 
schoolreisje niet zo warm of regenachtig? Oud Valkeveen heeft ook een 
grote indoor speelhal. 

Vanaf* Meer info

€ 21,50,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.oudvalkeveen.nl

http://www.dippiedoe.nl/
http://www.julianatoren.nl/
http://www.oudvalkeveen.nl/


Speeltuinen

Plaswijckpark

In Rotterdam vind je Plaswijckpark, een speeltuin met net een beetje 
meer. Want naast heerlijk spelen, kun je er ook genieten van allerlei 
verschillende dieren in het bijbehorende dierenpark. Een bezoek aan dit 
park is te combineren met een educatief programma. Medewerkers 
van het park vertellen de kinderen graag over dieren of de natuur.

Vanaf* Meer info

€ 21,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.plaswijckpark.nl

Sprookjeswonderland
In Enkhuizen kunnen de leerlingen genieten van de ouderwetse sprookjes.
Het sprookjesbos wordt bevolkt door de bekende karakters zoals 
Pinokkio en de Gelaarsde Kat. De oude, nostalgische huisjes zorgen voor 
een betoverend effect. Naast de sprookjes heeft het park ook een 
attracties en is er een grote speeltuin.
In de wintermaanden is het park gesloten. 

Vanaf* Meer info

€ 22,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.sprookjeswonderland.nl

De Spelerij

Wil je naar een bijzondere speeltuin? Kies dan voor De Spelerij in Dieren. 
De speeltoestellen zijn gemaakt door een kunstenaar en er is ontzettend 
veel te ontdekken. Vanaf groep 5 zijn er ook techniekarrangementen te 
boeken in de zogenaamde Uitvinderij. Deze arrangementen zijn ook leuk
voor brugklassers. Dit park biedt een compleet dagje uit met ’s ochtends

lekker spelen, tussen de middag een stokbroodje bakken en ’s middags een 
educatief programma of een voorstelling voor de groepen 3 en 4. Het is aan te 
raden om oude kleren te dragen en stevige schoenen.

Vanaf* Meer info

€ 24,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.spelerij.nl

http://www.plaswijckpark.nl/
http://www.sprookjeswonderland.nl/
http://www.spelerij.nl/


Linnaeushof

De Linnaeushof in Bennebroek is een megaspeeltuin waar kinderen uren 
zoet zijn. Het is zelfs de grootste speeltuin van heel Europa. Enorme 
glijbanen, trampolines, waterfietsen, een verkeerstuin en een gigantische 
zandspeelplaats. Voor de kleuters is er een afgescheiden gedeelte, zodat
ook zij veilig kunnen spelen. 

Vanaf* Meer info

€ 21,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.linnaeushof.nl

*Alle voorwaarden vindt u in de prijslijst 9

De Speeldernis

In Rotterdam ligt een bijzondere speeltuin: De Speeldernis. Het is geen 
traditionele speeltuin met schommels en een glijbaan. Het is meer een 
soort wildernis waar kinderen ongestoord aan de slag kunnen met takken, 
water en andere attributen om zo lekker te spelen. Er zijn ook speur-
tochten te boeken in deze speeltuin. Let op: de kinderen komen niet schoon 
thuis. 

Vanaf* Meer info

€ 13,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.speeldernis.nl

Dierentuinen

Artis

Artis in Amsterdam is de oudste dierentuin van Nederland. In Artis zijn 
meer dan 900 verschillende dieren te zien, van kleine insecten tot de 
publiekslievelingen als de leeuwen en giraffes. De dierentuin heeft ook 
veel bijzondere planten en bomen. Sommige bomen staan er al eeuwen-
lang. Omdat Artis al sinds 1838 bestaat, zijn er ook heel veel historische 
gebouwen te zien. Maar de dieren blijven natuurlijk wel het leukst!

Vanaf* Meer info

€ 21,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.artis.nl
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Blijdorp

Een bezoekje aan Blijdorp in Rotterdam is altijd een belevenis. Niet alleen 
buiten zijn er veel dieren te zien, ook binnen is er van alles te beleven. 
Loop tussen de haaien door in het Oceanium of spot de mooiste vlinders 
in een enorme vlinderhal. En als je genoeg hebt van de dieren is er altijd 
nog de speeltuin. Wat je ook doet, sla in ieder geval een bezoekje aan de 
enorme gorilla Bokito niet over.

Vanaf* Meer info

€ 23,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.blijdorp.nl

Apenheul

Wat is er leuker dan aapjes kijken? Hun gedrag lijkt op dat van de mensen 
en maakt het daardoor extra grappig. In de Apenheul in Apeldoorn zijn 
tientallen apensoorten te bewonderen. Sommige, zoals de gorilla’s, zitten 
gelukkig veilig op een eiland. Maar kleinere apen, zoals de doodshoofd-
aapjes, lopen los en kunnen zomaar ineens op je schouder of hoofd gaan 
zitten. De Apenheul is in de wintermaanden gesloten.

Vanaf* Meer info

€ 22,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.apenheul.nl

*Alle voorwaarden vindt u in de prijslijst 10

Dolfinarium
Wie aan het dolfinarium denkt, moet natuurlijk gelijk aan de vriendelijke 
dolfijntjes denken. Dolfijnen die kunstjes vertonen aan het publiek en 
daarbij schattige geluidjes maken. Maar er is meer te zien van de 
zeewereld. Wat denk je van de grappige walrus met zijn snor of een kijkje 
bij de zeeleeuwen? Een bezoek aan het Dolfinarium is met al die vrolijke
zeevrienden een heel gezellig uitje. 

Vanaf* Meer info

€ 20,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.blijdorp.nl
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Beekse Bergen

In de Beekse Bergen in Hilvarenbeek draait het allemaal om safari. De 
dieren zitten hier bijvoorbeeld niet in kooien maar lopen op verschillende 
terreinen door elkaar. Tijdens een bezoek aan het park kun je kiezen voor 
verschillende manieren om de dieren te bekijken. Te voet, per bus of per 
boot kom je langs alle dieren. Een leuke ervaring om met de bus door de 
wilde dieren te rijden. 

Vanaf* Meer info

€ 23,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.beeksebergen.nl

Burgers Zoo

Burgers Zoo in Arnhem is een dierentuin met veel bijzondere gebouwen. 
Zo kun je in verschillende gebouwen ervaren hoe het bijvoorbeeld in de 
woestijn of een mangrove is. De bekendste hal is misschien wel Burgers 
Bush, een tropisch regenwoud. Een bezoek aan deze dierentuin lijkt 
daardoor een klein beetje op een wereldreis. 

Vanaf* Meer info

€ 21,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.burgerszoo.nl

Avifauna

Avifauna in Alphen aan den Rijn is het eerste vogelpark ter wereld. Hier 
vind je vogels in alle soorten en maten. Van grote felgekleurde papegaaien
tot hele kleine vogeltjes die je bijna over het hoofd zou zien. Vergeet 
natuurlijk ook de roofvogels niet. Naast vogels is er ook een aantal 
halfapen in het park te vinden. Dit schoolreisje is uit te breiden met een 
rondvaart. 

Vanaf* Meer info

€ 19,75 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.avifauna.nl
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Musea

Kinderboekenmuseum

In het Kinderboekenmuseum in Den Haag kunnen de leerlingen alles leren 
over hun favoriete schrijvers en karakters. Niet alleen door alle informatie 
te lezen die in het museum op de muren staat, maar ook door leuke 
spellen te spelen. De beste manier om dit museum te bezoeken is door 
een museumles te boeken. De leerlingen gaan dan actief aan de slag binnen 
het thema. 

Vanaf* Meer info

€ 19,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.kinderboekenmuseum.nl

Oertijdmuseum

Het Oertijdmuseum in Boxtel is een geologisch museum. Er zijn land-
schappen uit de oertijd te zien met fossiele en levensechte dinosaurussen. 
Deze dino’s maken geluid, brullen en bewegen. In de tuin is natuur uit de
oertijd te zien. Een bezoek aan het Oertijdmuseum is te combineren met
een educatieve natuurles in het Natuur- en Milieucentrum op het terrein.

Vanaf* Meer info

€ 16,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.oertijdmuseum.nl

Maritiem museum

In havenstad Rotterdam vind je het Maritiem Museum. In dit museum is 
alles te zien wat te maken heeft met de haven en het leven op zee. De 
entree voor dit museum is gratis voor schoolklassen als ze een educatief
programma boeken. Er zijn veel verschillende thema’s en programma’s 
voor alle leeftijden. Een mooi avontuur is gegarandeerd. 

Vanaf* Meer info

€ 12,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.maritiemmuseum.nl
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Villa Zebra

Villa Zebra in Rotterdam is een museum speciaal voor kinderen. De 
tentoonstellingen die er te zien zijn, zijn dan ook speciaal ontwikkeld 
vanuit de leefwereld van kinderen. Geen saaie, ingewikkelde bordjes, 
maar een manier van tentoonstellen die kinderen echt aanspreekt. 
Een bezoek aan Villa Zebra bestaat uit twee delen. De leerlingen bezoeken 
één van de tentoonstellingen en ze gaan zelf creatief aan de slag. 

Vanaf* Meer info

€ 15,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.villazebra.nl

Nemo

Nemo in Amsterdam is een groot museum met vijf verdiepingen vol 
wetenschap en technologie. In het museum zijn niet alleen tentoon-
stellingen te zien, maar er is ook van alles te doen. Zo zijn er workshops 
en experimenten en kunnen de leerlingen wat opsteken van de diverse 
demonstraties. Een schoolbezoek aan Nemo is te boeken met een leuke 
workshop voor de leerlingen. Welke workshop dat is, hangt af van de 
leeftijd van de kinderen. 

Vanaf* Meer info

€ 17,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.e-nemo.nl

Beeld en Geluid

Een dagje naar Beeld en Geluid in Hilversum betekent een dagje in de 
wereld van televisie en radio. Een bezoekje kan binnen bepaalde thema’s. 
Zo kunnen de leerlingen leren wie er allemaal achter de schermen werken
bij de media. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om te leren hoe 
bijvoorbeeld het (jeugd)journaal gemaakt wordt. Een leuk uitje waarna de 
leerlingen met een andere blik naar televisie zullen kijken.

Vanaf* Meer info

€ 17,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.beeldengeluid.nl
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Buitenland

Disneyland Paris

Disneyland Park in Parijs blijft één van de topbestemmingen voor een
dagje uit met de school. Dromers genieten van de magie van Disney die 
te zien is bij de straatparades en de echte durfallen gaan in de hoogste en 
snelste attracties. Naast attracties is er veel meer te doen in het park. 
Zo zijn er veel winkeltjes vol leuke souvenirs of lekkers. En natuurlijk kun 
je altijd op de foto met de Disneyfiguren die in het park rondlopen.

Vanaf* Meer info

€ 62,50 per leerling bij minimaal 90 leerlingen. www.disneylandparis.nl

Walt Disney Studios Park

Vlak bij Disneyland Park Paris ligt het Walt Disney Studios Park. Een park 
vol attracties met een knipoog naar de glitter and glamour van de film-
wereld en de entertainmentindustrie. Alles in dit pretpark straalt film en
entertainment uit. De attracties en restaurants hebben een filmthema. 
Hier heb je niet de sprookjesmagie van het Disneyland Park, maar de 
attracties zijn er niet minder om.

Vanaf* Meer info

€ 62,50 per leerling bij minimaal 90 leerlingen. www.disneylandparis.nl

Movie Park Germany

In Duitsland ligt Movie Park Germany, een pretpark dat zoals de naam al 
verraadt, volledig in het teken van film staat. Attracties zijn genoemd naar 
films als Ice Age en er zijn ook shows die volledig in het teken van film 
staan of echte filmstunts laten zien. Het park heeft duizelingwekkende 
attracties, maar ook leuk vermaak voor de kleintjes zoals een draaimolen. 
Het is ook mogelijk om een (educatieve) tour te boeken in het pretpark.

Vanaf* Meer info

€ 32,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.moviepark.de
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Bobbejaanland

Bobbejaanland in België is echt een park voor alle leeftijden. Er zijn zo’n 
40 attracties die variëren van een achtbaan die over de kop gaat tot een
waterglijbaan. Zowel tieners als leerlingen van de basisschool kunnen 
dan ook een geweldige dag beleven in dit pretpark dat gunstig gelegen is 
ten opzichte van Nederland. Het park biedt ook een wisselend programma 
met shows voor jong en oud.

Vanaf* Meer info

€ 25,50 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.bobbejaanland.be

Phantasialand

Phantasialand in Duitsland is een geweldig park met verschillende thema’s
en veel oog voor mooie details in de aankleding. Het park heeft naar 
eigen zeggen de steilste wildwaterbaan van Europa. Er zijn attracties voor
jong én oud en er zijn ook verschillende karakters in het park, zoals draken. 
Wie wat langer blijft, kan ’s avonds nog een show bezoeken.

Vanaf Meer info

€ 48,- per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.phantasialand.de

Plopsaland

Een leuk uitje voor met de lagere klassen. Kinderen ontmoeten in één 
van de parken van Plopsaland (indoor en outdoorparken) hun helden 
van studio100. Het park heeft veel kindvriendelijke attracties. En het is 
ook mogelijk om aan het plezier een educatief tintje te geven. Er zijn 
diverse programma’s te boeken waarin kinderen meer leren over bijvoor-
beeld verkeer of bijen. De parken liggen allemaal in België. In de winter is 
het buitenpark alleen in vakanties en sommige weekends geopend. 

Vanaf Meer info

€ 31,75 per leerling bij minimaal 50 leerlingen. www.plopsa.be
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Touringcar huren

Comfort Touring heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van touringcarverhuur voor groepen 
in alle soorten en maten. Of u nu met een klein groepje op excursie gaat of met 10 schoolklassen, 
wij kunnen u altijd aan passend vervoer helpen. We werken hiervoor samen met gerenommeerde 
touringcarbedrijven die voldoen aan de in Nederland gestelde veiligheidseisen voor busvervoer. Zo 
kunt u veilig op weg.

Schoolreizen
In deze brochure vindt u veel voorbeelden van leuke schoolreisjes, maar ook als u zelf 
entreekaarten regelt of gewoon een dagje naar het bos wil voor natuureducatie regelen wij graag 
het vervoer voor u. Het is niet nodig om een compleet schoolreisarrangement te boeken. Alleen een 
touringcar huren kan ook. Tijdens uw schoolreis (of excursie) heeft u ook verschillende 
mogelijkheden. We kunnen u alleen halen en/of brengen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om 
gedurende de dag naar meerdere locaties te rijden.  

Meerdaagse schoolreizen
Een schoolreisje duurt niet altijd een dagje. Soms duurt het zelfs een hele week, zoals bij een 
schoolkamp. Ook dan zijn wij u graag van dienst. U kunt Comfort Touring inschakelen voor het 
vervoer van en naar de locatie. Het is ook mogelijk om de touringcar meerdere dagen te huren voor 
bijvoorbeeld vervoer naar verschillende excursielocaties.

Bijzonder vervoer
Schoolreisjes zijn voor iedereen leuk. Ook als de leerlingen bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of op 
een andere manier minder goed ter been zijn. Reizen met een touringcar kan dan lastig zijn, maar 
dat hoeft helemaal niet. U kunt bij ons informeren naar de mogelijkheid voor vervoer van groepen 
met rolstoelen. Wij regelen dan een touringcar die zo ingericht is dat er ruimte is voor rolstoelen én 
dat het makkelijk is om in en uit de bus te komen.

Aanhangers
Heeft u plannen voor een actief schoolreisje? Misschien een fietsexcursie of een ander uitje waarbij 
veel materiaal nodig is? Het is altijd mogelijk om een touringcar te huren met een speciale 
aanhanger voor fietsen of een gewone aanhanger waar veel spullen in kunnen. De meeste 
touringcars hebben uiteraard bagageruimte onderin de bus, maar soms is die ruimte niet toereikend 
voor het uitje. Informeert u eens naar de verschillende mogelijkheden voor het vervoeren van extra 
of bijzondere bagage.

Offerte
Wilt u gebruikmaken van de diensten van Comfort Touring? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan 
via http://www.comforttouring.nl/schoolreis-boeken, stuur een mailtje naar 
info@comforttouring.nl of bel ons voor meer informatie op 0186 633 666. 

http://www.comforttouring.nl/schoolreis-boeken


Prijslijst

Bestemming Vanaf prijs

Apenheul € 22,50

Archeon € 23,50

Artis € 21,00

Avifauna € 19,75

Aviodrome € 21,00

Beekse Bergen € 23,00

Beeld en Geluid € 17,50

Blijdorp € 23,50

Bobbejaanland € 25,50

Burgers Zoo € 21,50

CORPUS € 22,75

De Efteling € 30,00
Korting bij boeken voor 
1 april

De Speeldernis € 13,00

De Spelerij € 24,50

Deltapark Neeltje Jans € 21,50

Dippie Doe € 19,00

Disneyland Paris € 56,00

Drievliet € 23,50

Duinrell € 28,50

Julianatoren € 23,00

Kinderboekenmuseum € 19,00

Linnaeushof € 21,50

Maritiem Museum € 12,00

Movie Park Germany € 32,50

Muiderslot € 18,50

Naturalis € 21,00

Nemo € 17,50

Oertijdmuseum € 16,00

Phantasialand € 48,00

Plaswijckpark € 21,00

Plopsaland € 31,75

Slagharen € 22,75

Toverland € 29,00

Villa Zebra € 15,50

Walibi Holland Op aanvraag

Walt Disney Studio Park € 56,00
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VOORWAARDEN

De prijzen vormen een richtlijn. De prijs kan 
afwijken op basis van afstand tot de locatie en 
de hoeveelheid leerlingen. 
De prijzen in de lijst gaan uit van minimaal 50 
leerlingen (behalve Disneyland) en een 
schoolreis binnen een straal van 50 km van de 
school. Meer/minder leerlingen en andere 
afstanden beïnvloeden de prijs.  
Alle prijzen zijn inclusief BTW, vervoer 
(halen/brengen) en toegangstickets.  

Voor alle schoolreizen geldt:

Iedere 10e persoon GRATIS

Wilt u weten wat de prijs is voor uw school en 
bestemming? Of wilt u naar een andere 
bestemming? Neem contact met ons op via mail 
info@comforttouring.nl, telefoon 0186 633 666 
of bezoek onze website www.comforttouring.nl

mailto:info@comforttouring.nl
http://www.comforttouring.nl/


BEELD
Comfort Touring heeft getracht alle beeldrechten correct weer te geven in deze brochure. Mocht u het idee hebben dat uw beeld gebruikt is zonder 
juiste verwijzing, neem dan contact op via info@comforttouring.nl. 
Naturalis: Naturalis Leiden – Jacco.org |Corpus: Pvt Pauline | Neeltje Jans: Raimond Spekking | Muiderslot: Edi Weissmann | Efteling: Tukka | 
Duinrell: Spencer Wright | Slagharen: Steven Lek | Toverland: Stefan Scheer |Plaswijckpark: Wim de Jong | Spelerij: Facebook Spelerij | Linnaeushof:  
Mauritspetri |Speeldernis: Groen opbouwwerk | Disneyland Paris: Cetuscetus | Walt Disney Studios:  Simone Ramella | Moviepark Germany, 
Bobbejaanland: Michael Welsing | Phantasialand: Harold R Cologne | Plopsaland: Jupacri | Apenheul: Boudewijn Berends | Artis: Wikimedia | 
Blijdorp:  Steenslag | Beekse Bergen: Bertknot | Burgers Zoo: Burgers Zoo | Kinderboekenmuseum: Kinderboekenmuseum | Avifauna: Luciano Marra
| Oertijdmuseum: Facebook Oertijdmuseum | Drievliet:  Nesjrien | Maritiem Museum: Facebook Maritiem Museum | Aviodrome: Archangel12 | Foto 
speeltuinen + cover: Simon | Villa Zebra: Facebook Villa Zebra | Nemo: Facebook Nemo | Beeld en geluid:  Vijverln | Dippie Doe: Facebook Dippie
Doe | Julianatoren: Martin Lewison |Sprookjeswonderland: Facebook Sprookjeswonderland | Oud Valkeveen: Facebook Oud Valkeveen | 
Dolfinarium: Facebook Dolfinarium

Comfort Touring
Vlietkade 6
3262 JN Oud-Beijerland
0186 633 666
info@comforttouring.nl
www.comforttouring.nl

mailto:info@comforttouring.nl
mailto:info@comforttouring.nl

