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Kwaliteit is geen toeval !

SCHOOLREISJE OP SCHOOL
Op zoek naar een onvergetelijk alternatief voor een duur schoolreisje? Met ons unieke Schoolreisje op School 

concept is succes gegarandeerd!

De invulling wordt geheel in overleg gedaan en aangepast aan het beschikbare terrein en budget. Wij bouwen 

schoolpleinen, parkeerterreinen, gymzalen en klaslokalen om tot een waar speelparadijs voor kinderen van 

alle leeftijden. We zorgen uiteraard voor een goede balans in attracties, zodat zowel de allerkleinsten als de 

grotere, bijna-schoolverlaters de dag van hun leven hebben.

Een gezamenlijke kick-off van de dag met een interactieve kindershow vol actie, humor, zang & dans is       

ideaal om een feestelijke dag te openen. Daarna kunnen de kinderen zich uit gaan leven met de verschillende 

gekozen attracties; draaimolen, trein, stormbanen, springkussens, waterballenbad, speelpark en rodeostier 

en dat is slechts een greep uit de vele mogelijkheden. Ook lunch en traktatie kunnen verzorgd worden; 

popcorn, suikerspin, poffertjes of frietjes, wij regelen het! 

Het Schoolreisje op School brengt, naast dat het gewoon supertof is, vele voordelen met zich mee; geen lange 

en dure busreizen, geen toestemmingsformulieren, minder intensieve voorbereiding vanuit school en lagere 

kosten per leerling. Het pakket is geheel aan te passen aan de school, rekening houdend met het aantal leerlin-

gen, de leeftijd van de leerlingen, beschikbaarheid van hulpouders, de capaciteit van de attracties, beschikbare 

ruimte en budget.
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SCHOOLREISJE OP SCHOOL
Er is geen vaste prijs voor het Schoolreisje op School, dat hangt natuurlijk helemaal af van de invulling die u 

wenst en het aantal kinderen op uw school. 

Om u een idee te geven van de mogelijkheden en prijzen, hebben we een aantal voorbeeldpakketten met 

prijsindicaties samengesteld, de meest actuele pakketten kunt u terugvinden op onze website.  De pakketten 

voor Schoolreisje op School zijn altijd inclusief btw, maar exclusief transport en stroomvoorziening.

Onderstaand voorbeeldpakket staat garant voor een volledige verzorgde dag voor een school van ongeveer 

150 leerlingen. Voor grotere scholen kant het pakket aangevuld worden met andere attracties of kan het 

dienen als aanvulling op een door u zelf georganiseerd dag.

Pakket 1:

- Theaterprogramma (60 minuten)

- Jungle Bootcamp Stormbaan

- Draaimolen

- Sweeper

- Springkussen Huifkar

Prijs op aanvraag.
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SCHOOLREISJE OP SCHOOL
Kortom, laat u een hoop zorgen en regelwerk uit handen nemen en kies voor het Schoolreisje op School. U 

geeft uw wensen aan en wij regelen het! Wij denken ook graag met u mee. Niet alleen over de invulling van de 

dag, maar bijvoorbeeld ook over extra kosten besparen door inzet van hulpouders, uitbreiding van capaciteit 

door extra activiteiten in eigen beheer, vergunningsaanvraag (indien van toepassing), planning en 

draaiboekondersteuning.

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Bel of mail ons nu voor het maken van een afspraak!
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