5-daagse schoolreis
al vanaf €222,50 per persoon
Een 5-daagse werkweek of schoolreis bij Bloem en Bos op Texel!
Een week vol vertier en al het moois op Texel in één programma! De dagen geven uw leerlingen een
blik in zowel de Texelse historie als cultuur, maar zij zullen zich niet gaan vervelen doordat de dagen
gecombineerd zijn met avontuur. En hebben we een mooie mengeling gevonden van culturele en
actieve activiteiten op Texel.
Het avontuur zal beginnen in het klimpark van Teambuilding Texel. Per bus worden de leerlingen
vanaf de boot naar de vuurtoren gebracht. Hier gaat u aan de hand van een jutters GPS tocht naar
het klimpark. Bij het klimpark krijgen de leerlingen een heerlijk patatje. En vervolgens volgt een 2 uur
durend spektakel in het klimpark.
Na dit avontuur word u
weer per bus naar de
accommodatie gebracht.
De rest van de middag is
vrij in te vullen bij onze
accommodatie! Lekker
buiten spelen….

Na het avondeten kunnen de leerlingen zich opmaken voor een spannende dropping in het Texelse
Dennenbos!
Een bezoek aan Ecomare zal de leerlingen inzicht geven over de natuur van Texel. Nadat de
zeehonden en bruinvissen zijn gevoerd, worden de leerlingen meegenomen voor een interactieve
rondleiding. Vervolgens gaan we naar het strand om Fun en XL games te spelen. In de avond kan er
een kampvuur gemaakt worden waar spannende verhalen met elkaar gedeeld kunnen worden.
Na een fietspuzzeltocht over het eiland langs verschillende bezienswaardigheden en met leuke foto
opdrachten komen de leerlingen aan in de haven van Oudeschild. Met de TX10 varen de leerlingen
langs zandbanken met zeehonden, worden er garnalen gevangen, gepeld en opgegeten.
Na een vrije ochtend, door u zelf in te vullen, gaan we het strand op voor een les powerkiten. Na een
korte instructie zullen de kites al snel de lucht in gaan en zullen de leerlingen de krachten van de
wind ervaren.
Op de laatste dag kan er een bezoek worden gebracht aan het
Juttersmuseum Flora. Op slechts 3 minuten fietsen vanaf de
accommodatie kunnen de leerlingen beleven hoe het is om
een Texelse jutter te zijn.
Na het beleven van deze avonturen en het cultuur snuiven op
Texel moet er alweer naar de boot gefietst worden. Bagage
vervoer naar de boot wordt verzorgd.
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Jullie zullen verblijven in groepsaccommodatie Bloem en Bos, gelegen tussen den Burg en de Koog,
dicht bij het bos en het strand. De accommodatie is van alles voorzien, gezellig en heeft een groot
grasveld waar gevoetbald kan worden of andere spellen gedaan kunnen worden.
In de ochtend kunnen de leerlingen hun eigen brood smeren en ook gelijk hun lunchpakketje
samenstellen. ‘s Avonds na de activiteiten zal er een heerlijke maaltijd klaar staan in de
accommodatie. Na het eten kunnen er spelletjes gespeeld worden, een film worden gekeken of
marshmallows geroosterd worden bij een kampvuur.
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Dropping
Bezoek Ecomare
6-kamp op het strand
Fietspuzzeltocht
Garnalen vissen en zeehonden kijken TX 10 of TX35
Powerkiten op het strand
Juttersmuseum Flora
Busvervoer
Catering
Accommodatie

Bovenstaand arrangement kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: €222,50 per persoon.
Docenten en begeleiders tegen gereduceerd tarief. Prijs is op basis van 30 personen. Prijs is exclusief
overtocht TESO.

