
Schoolreizen 2021

onze arrangementen

Nooteboom tours

Hét hoogtepunt van het jaar voor de hele school! Vol vertrouwen kijken we er 
weer naar uit om met onze enthousiaste chauffeurs en prachtige touringcars op 
pad te kunnen naar de leukste bestemmingen. Wij zorgen voor een veilige reis, 
rekening houdend met de geldende Corona-maatregelen.

Speeltuin de KIEVIt

VOGELPARK AVIFAUNA

PLASWIJCKPARK

DIERGAARDE BLIJDORP

Voor de allerkleinsten

Vogels en zoo

Binnen- en buitenspeeltuin

De bestbezochte dierentuin!

Touringcarbedrijf Nooteboom Tours heeft jarenlange ervaring met schoolreizen en andere uitjes. Bij de organisatie 
komt veel kijken maar we ontzorgen graag. We hebben daarvoor onze ‘schoolreis-garanties’ opgesteld om iedere 
schoolreis tot een succes te maken:

€16

€21

€20

€22

schoolreis

voor een 

vriendelijke 

prijs! 

Ieder kind een eigen zitplaats met veiligheidsgordel
Wij staan minimaal 15 minuten voor vertrek klaar
De grootte van de touringcars is vooraf bekend
Aantrekkelijke tarieven voor basisscholen
Onze chauffeurs zorgen voor een gezellige reis!



linnaeushof

attractiepark duinrell

ARCHEON MUSEUMPARK

FAmiliepark drievliet

Avonturenboerderij
molenwaard

DE EFTELING

Europa’s grootste speeltuin

Daar kikker van je op!

De wereld van de geschiedenis

Wie wil dat nou niet?

Wereld vol wonderen

€23

€26

€26

€24

€26

€29

Voorwaarden:
- De vermelde prijzen gelden per persoon en inclusief veilig busvervoer, entree en BTW. 
- De tarieven zijn geldig voor schoolreisjes op doordeweekse dagen en buiten de schoolvakanties, 
  met vertrekplaats in regio Rotterdam, Den Haag en Westland en met minimaal 50 deelnemers per bestemming
- Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen bij de te bezoeken locaties. 
- Het exacte aantal deelnemers moet 15 werkdagen voor vertrek bij ons bekend zijn.
- We houden rekening met de geldende Corona-maatregelen en geven hierover tijdig uitgebreide informatie.
- Kosteloos annuleren i.v.m. nieuwe Corona-maatregelen kan te allen tijde.
- Opties zoals lunch en andere bestemmingen zijn uiteraard mogelijk.

Touringcarbedrijf Nooteboom Tours | Zomerdijk 10 | 3143 CT  Maassluis | 010- 434 12 20  |  info@nooteboomtours.nl

 Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een onvergetelijke schoolreis!
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