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Noord-Nederland  
  

 

|Hele  jaar door mogelijk | Rondreis | 

Voor een memorabele en 

mooie reis, hoef je niet altijd 

de grenzen over! Deze reis is 

daar het bewijs van! 

Ontdek al het moois dat 

Nederland te bieden heeft, 

en beleef de diversiteit van 

ons eigen land. 

Maak een doorreis van het 

midden van Nederland, naar 

het meest noordelijke puntje 

van ons land. 

Deze reis past zich aan op uw 

wensen. Ons land heeft een 

tal aan activiteiten te bieden 

die uw reis samen met uw 

leerlingen tot een 

onvergetelijke maken. 

Wilt u graag een sportievere 

reis? Dat kan! Overweeg één 

specifieke provincie per fiets 

te ontdekken. Op deze 

manier ziet u veel van het 

binnenland en bent u 

gezond bezig. 

Geniet van de ongerepte natuur en leer over  

het agrarisch karakter van dit deel van 

Nederland. Ontdek hoe zich dat combineert 

met historische steden die veel te bieden 

hebben. 

Begin in midden Nederland en baan je een 

weg naar het prachtige noorden van ons 

diverse land. Leer Nederland van een hele 

andere kant kennen, en laat je verassen door 

de mensen en natuur! 
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Kies uit de volgende leerzame, en 

leuke activiteiten:  

• Pedal boarden in Friesland 

• Fries museum 

• Nationaal Park de Alde 

Faenen 

• Cursus Fries 

• AquaZoo Leeuwarden 

• Bezoek aan de 

Hunnebedden 

• Wildlands Emmen 

• Drents Museum 

• Bowlen 

• Drouwenerzand 

Attractiepark 

• Wadlopen 

• Wandeling door 

beschermd natuurgebied 

• Zeilcursus  

• Safari met boswachter 

• Fries scheepsvaart museum 

 

 

Accommodatie:  hostel of 

hotel. Op sommige locaties privé 

accommodaties beschikbaar. 

Vervoer:  Bus of treinreis. Ook 

bestaat de mogelijkheid om per 

fiets bepaalde regio’s/streken te 

ontdekken. 

Voor uw groep zal het programma 

helemaal op maat samen worden 

gesteld.  
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