
  

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Veilig en vertrouwd!  

De vernieuwde schoolreisgids  
 2018 
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Welkomstwoord  
 
Zeer geachte meesters, juffen en andere schoolreisexperts, 
 
Het is ons een genoegen het schoolreisprogramma 2018 te presenteren. 
Misschien kent u ons nog van de voorgaande jaren; misschien heeft u vroeger zélf 
wel een onvergetelijk schoolreisje met de BAB of VIOS gemaakt. Immers, wij 
verzorgen nu al zo’n 90 jaar “de leukste schooldag van het jaar”. 
 
Wij willen nog eens benadrukken, dat de reisjes in dit programma slechts een greep 
zijn uit de vele mogelijkheden. Uw eigen ideeën kunt u uiteraard aan ons 
voorleggen. Wij sturen u dan graag een geheel vrijblijvende prijsopgave. 
Combinaties tussen de reisjes zijn ook mogelijk. De opgegeven tijden en uren zijn 
ook variabel. 
Ook zouden wij u er nog eens op willen wijzen dat het in de speeltuinen, musea en 
pretparken het rustigste is in de maand april en nog beter in de maanden september 
en oktober. Ook op maandagen, dinsdagen en woensdagen is het rustiger in de 
pretparken. En, reserveert u tijdig, dit voorkomt teleurstellingen. 
Heeft u verder nog vragen of wilt u meer uitgebreide inlichtingen, belt u dan even 
met onze reserveringsafdeling. 
Wij hopen u met dit programma een stukje op weg te helpen en zeggen graag: “tot 
ziens in de bus!”. 
Onze touringcars komen elke reis 15 minuten voor het door u vast te stellen 
vertrekuur op de plaats van voorstaan aan. 
 
Ons wagenpark voldoet aan de hoogste milieueisen met euro 5 & 6 motoren en kan 
zich meten met de strengste veiligheidseisen, waaronder de "gordelplicht" voor 
iedere passagier. Ook voor 2018 geldt dat BAB-VIOS wederom het predicaat 
"Keurmerk Busbedrijf" verdiend heeft. 
Veilig, vertrouwd en vakbekwaam op reis, zodat u rustig uw kinderen aan onze zorg 
kunt toevertrouwen. 
Een prettige gedachte. 
 
BAB-VIOS Touringcars 
Telefoon: 0174-315090 
info@babviostouringcars.nl 
www.babviostouringcars.nl 

mailto:info@babviostouringcars.nl
http://www.babviostouringcars.nl/
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Voor elke schoolreis hebben wij passend vervoer. Wij beschikken over   

40-,  50-,  56-,  62- en  88-persoons  touringcars.   

 

Heeft u andere busindeling? Bel ons direct of stuur een e-mail! 
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Strenge eisen voor een Keurmerk Touringcarbedrijf 

Een touringcarbedrijf moet aan veel strenge eisen voldoen, wil het een 
keurmerkerkenning krijgen. En heeft het zo'n erkenning, dan worden er regelmatig 
controles uitgevoerd door diverse instanties, onder andere door de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Dat geldt voor zowel het 
bedrijf zelf als voor de touringcars én de chauffeurs van dat bedrijf. Wordt er niet 
voldaan aan de eisen, dan wordt een bedrijf geschorst of de erkenning wordt 
ingetrokken! 
Het keurmerk wordt steeds voor één kalenderjaar verleend. De erkenning als 
Keurmerk Touringcarbedrijf is te zien aan de touringcar: deze moet aan de 
buitenzijde voorzien zijn van keurmerkstickers van het lopende kalenderjaar. Dus: 
géén sticker of een sticker met een verkeerd jaartal op de touringcar, betekent géén 
keurmerk! Van een Keurmerk Touringcarbedrijf wordt verder geëist dat het goed 
verzekerd is en een goede, klantgerichte klachtenprocedure heeft. 
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REIS No1               DUINRELL 

 
De hele dag genieten in het pretpark Duinrell. Het attractiepark biedt 
kinderen talloze mogelijkheden om zich te vermaken; het sprookjeswonder 
land, een zweefmolen, reuzenglijbanen, botsbootjes en nog veel meer. 
Naast het attractiepark ligt het Tikibad, een subtropisch zwemparadijs met 
vier spannende waterglijbanen. 
 
Prijzen op basis van 6¾ uur en 50 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 415,-    09.15 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-    10.00 uur, aankomst Duinrell 
56 pers. touringcar € 475,-   15.15 uur, vertrek Duinrell 
62 pers. touringcar € 550,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
 

REIS No2              DRIEVLIET 

 
Ervaar de spectaculaire film in de ‘CineMagic 5D’ of stap voor de ultieme sensatie in 
de achtbaan ‘Formule X’. Lekker de haren laten wapperen in de achtbaan ‘Dynamite 
Express’ of draaien op een mooie wals in de prachtige Delfts blauwe ‘Theeleut’. 
 
Prijzen op basis van 6½ uur en 30 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 410,-    09.30 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-    10.00 uur, aankomst Drievliet 
56 pers. touringcar € 475,-   15.30 uur, vertrek Drievliet 
62 pers. touringcar € 550,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
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REIS No 3      DELFT - KIDS PLAYGROUND OVERDEKT 

 
Kids Playground is uitermate geschikt voor onvergetelijke schoolreisjes. Geen 
probleem met het weer, veilige toestellen, vrolijke disco’s en spelletjes. En dat alles 
onder één dak. Kortom; een dag die de kinderen niet snel gaan vergeten. 
 
Maar ook voor de juffen en meesters is het heerlijk vertoeven bij Kids Playground! 
Onder het genot van een kopje koffie kijken naar de spelende kinderen. Even lekker 
niets om handen.... 
 
Prijzen op basis van 6½ uur en 30 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 400,-    09.30 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-    10.00 uur, aankomst Kids Playground 
56 pers. touringcar € 475,-   15.30 uur, vertrek Kids Playground 
62 pers. touringcar € 535,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 700,-     
 
 

REIS No 4  BLIJDORP  DEELS OVERDEKT 

 
ONVERWACHTE ONTMOETINGEN… 
Ga kopje onder in het geheel overdekte Oceanium in Diergaarde Blijdorp: de wereld 
van haaien, koningspinguïns en zeeleeuwen. Struin door Aziatische moerassen en 
ontmoet de olifanten- en neushoornfamilies. In Arctica sta je neus aan neus met de 
ijsberen. Dichterbij durf je niet! Of ga op bezoek bij Bokito en zijn familie en laat 
daarna jullie 'aapjes' los voor speelplezier in de Oewanja Kinderjungle.  
 
Prijzen op basis van 7 uur en 75 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 420,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-    10.00 uur, aankomst Blijdorp 
56 pers. touringcar € 475,-   15.00 uur, vertrek Blijdorp 
62 pers. touringcar € 550,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
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REIS No 5  PLASWIJCKPARK    

 
Trampoline springen op de bedden in de slaapkamer. Badschuim spuiten in de 
badkamer. Klauteren en kruipen door de geheime tunnels en gangen. Oftewel, 
binnen lekker de beest uithangen. Het kan nu écht allemaal in Plaswijckpark. Want 
naast o.a. de havenspeeltuin, dierentuin, verkeerstuin en de gezellige picknickweide 
hebben zij nu ook het grootste speelhuis van Nederland met bijna 2.000 m² 
binnenpret! 
 
Prijzen op basis van 7 uur en 75 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 420,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-    10.00 uur, aankomst Plaswijckpark 
56 pers. touringcar € 475,-   15.15 uur, vertrek Plaswijckpark 
62 pers. touringcar € 550,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
 

 

REIS No 6 MONKEYTOWN RIJSWIJK OVERDEKT     

 
Een dagje binnenspelen in het nieuwe Monkey Town indoor speelparadijs in 
Rijswijk! De kinderen kunnen in het overdekte speelparadijs klimmen en klauteren, 
kruipen door tunnels en springen op de springkussens en de trampolines. Of spelen 
met superlego en ravotten in de ballenbakken. Overigens kunnen de meesters en 
juffen gebruik maken van gratis WIFI. De begeleiders hebben altijd gratis entree. Let 
op! Op maandag is Monkey Town gesloten.  
 

Prijzen op basis van 5,5 uur en 20 km, excl. 6% B.T.W. 
 

Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 385,-   09.30 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 400,-   10.00 uur, aankomst Monkeytown 
56 pers. touringcar € 450,-   14.30 uur, vertrek Monkeytown 
62 pers. touringcar € 500,-   15.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 700,-    
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REIS No 7 LEIDERDORP – BUBBELJUNGLE     OVERDEKT 

 
De Bubbeljungle is een overdekt kinderspeelparadijs. Een droomwereld voor 
kinderen die energie te kort zullen komen om het 2000m² grote speelparadijs te 
verkennen. De Bubbeljungle is bovendien meer dan een hal met speeltoestellen. Aan 
elk detail is gedacht. De kinderen wanen zich in een levensgroot aquarium.  
 
Prijzen op basis van 6 uur en 75 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 410,-   09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-   10.00 uur, aankomst Bubbel Jungle 
56 pers. touringcar € 475,-   14.00 uur, vertrek Bubbel Jungle 
62 pers. touringcar € 550,-    15.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 700,-     
 
 

REIS No 8  BERKEL EN RODENRIJS – SPEELTUIN  

                   “DE KIEVIT” 

 
Een klein schoolreisje voor de kleinsten met kleine prijsjes! 
Speeltuin de Kievit is 10.000m² speelplezier met schommels, trampolines, wippen, 
glijbanen, klimforten en kabelbanen. Kortom teveel om op te noemen. Twee 
zwembaden en een mini-kinderboerderij maken dit alles zeer geschikt voor uw 
schoolreisje. 
 
Prijzen op basis van 5¾ uur en 75 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 410,-    09.15 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 425,-    10.00 uur, aankomst de Kievit 
56 pers. touringcar € 475,-   14.15 uur, vertrek de Kievit 
62 pers. touringcar € 550,-    15.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 700,-     
 
 
 
 
 



  

 

Hoefsmid 5, 2292 JJ Wateringen          9 

Tel.: 0174-315090 Fax: 0174-315099 
E-mail : info@babviostouringcars.nl 
Internet: www.babviostouringcars.nl 
 

 
 
 

REIS No 9  NOORDWIJK -  NATUURSCHOOL 

 
De Natuurschool wil zoveel mogelijk jonge mensen de zee, het bos en 
de duinen laten zien en met alle zintuigen laten beleven. In een vijf uur 
durend programma (eekhoorn, vos of bomen voor groep 3 t/m 8) dat wordt 
begeleid door een (v)aardige gids genieten van een leuke en onvergetelijke 
dag in de vrije natuur! 
 
Prijzen op basis van 7 uur en 90 km, excl. 6% B.T.W. en excl. parkeerkosten à €10,- 
per touringcar  
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 435,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 450,-    10.00 uur, aankomst Natuurschool 
56 pers. touringcar € 485,-   15.00 uur, vertrek Natuurschool 
62 pers. touringcar € 565,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 725,-     
 
 

REIS No 10  LINNAEUSHOF 

 
Europa’s grootste speeltuin! 
Met meer dan 350 speeltoestellen en attracties kun je hier de hele dag spelen. Het 
piratennest, de trampolines, superglijbaan, De Wortelberg, waterspeeltuin De Oase, 
fietsverkeerdorp met brandweerhuis en politiebureau, luchtkussens voor klein en 
groot, de speeltuin express en wanneer er een buitje valt, kan er binnen gewoon 
verder gespeeld worden. 
 
Prijzen op basis van 7 uur en 140 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 465,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 480,-    10.00 uur, aankomst Linnaeushof 
56 pers. touringcar € 515,-   15.00 uur, vertrek Linnaeushof 
62 pers. touringcar € 595,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
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REIS No 11    AVIFAUNA 

 
In Vogelpark Avifauna ontmoet je wijze uilen, piepkleine kolibries, enorme 
struisvogels, stoere zeearenden en nog veel meer vogels uit de hele wereld. Zie ze 
vliegen tijdens de educatieve vogeldemonstratie en kijk bij het voeren van de 
pinguïns en de pelikanen. Zelf voeren? Dat kan ook! Met een cupje nectar eten de 
lori’s uit je hand. De reusachtige speeltuin biedt daarnaast urenlang speelplezier.   
 
Prijzen op basis van 7 uur en 80 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 465,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 480,-    10.00 uur, aankomst Avifauna 
56 pers. touringcar € 515,-   15.00 uur, vertrek Avifauna 
62 pers. touringcar € 580,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 725,-     
 
 

REIS No 12   ARCHEON 

 
De leerlingen doen de prehistorie, beleven de Romeinse tijd en ervaren de 
middeleeuwen. Een onvergetelijke dag vol historische verrassingen en activiteiten 
als: kanovaren, op bezoek bij jagers, boogschieten, fibula's maken, 
Romeinse massage en nog veel meer. De dag wordt altijd afgesloten met 
een offerceremonie en een spectaculair gladiatorengevecht.  
(Gladiatorengevecht is om 15.00 uur afgelopen.) 
 
Prijzen op basis van 7,5 uur en 80 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 480,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 490,-    10.00 uur, aankomst Archeon 
56 pers. touringcar € 525,-   15.30 uur, vertrek Archeon 
62 pers. touringcar € 595,-    16.30 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
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REIS No 13 UTRECHT - KIDZCITY  OVERDEKT 

Bij KidZcity zijn de spannendste, origineelste en leukste attracties te vinden die je je 
maar kunt voorstellen. Deze attracties zijn verspreid over 5000 m2! Klimmen, glijden, 
rijden, botsen, zweven, spelen, schieten en kruipen. Het kan allemaal in KidZcity! 
Veilig en hygiënisch. Daar zorgen ze in KidZcity wel voor! 
Terwijl de kinderen zich vermaken kunnen de juffen en meesters zich terugtrekken 
in het gezellige restaurant of een oogje in het zeil houden op één van de comfortabele 
zitjes. Mee in de lasergame, Timekeeper, zweefmolen of botsauto's mag natuurlijk 
ook! 

Prijzen op basis van 7 uur en 150 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 480,-   09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 495,-    10.00 uur, aankomst Kidzcity Utrecht 
56 pers. touringcar € 525,-   15.00 uur, vertrek Kidzcity Utrecht 
62 pers. touringcar € 595,-    16.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 750,-     
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REIS No 14  BEEKSE BERGEN 

 
Met de bus rijden we door het, met meer dan 800 dieren bevolkte Safaripark. 
De wilde dieren zijn bijeengebracht in een mooi natuurpark dat 
onderverdeeld is in verschillende secties. ‘s-Middags bezoeken de kinderen 
het 420 ha. grote recreatiepark. Dit park omvat te veel attracties om op te 
noemen. Eén ding staat vast, plezier hebben de kinderen daar. (Let op: 
Speelland is vanaf 15 april geopend). 
 
Prijzen op basis van 8 uur en 265 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 575,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 590,-    10.45 uur, aankomst Safaripark 
56 pers. touringcar € 625,-   11.45 uur, vertrek Safaripark 
62 pers. touringcar € 695,-    12.15 uur, aankomst Speelland 
88 pers. touringcar € 865,-    15.15 uur, vertrek Speelland 

17.00 uur, aankomst bij school 
 
 

REIS No 15  EFTELING 

 
De Efteling, het meest geliefde pretpark van Nederland, elk jaar weer een 
nieuwe attractie en altijd even leuk. Het uitgestrekte sprookjesbos en de 
vele grote attracties maken de Efteling de schoolreis van het jaar! 
 
Prijzen op basis van 8 uur en 220 km, excl. 6% B.T.W. 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 575,-   09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 590,-    10.30 uur, aankomst Efteling 
56 pers. touringcar € 625,-   15.30 uur, vertrek Efteling 
62 pers. touringcar € 695,-    17.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 865,-     
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REIS No 16  DOLFINARIUM     DEELS OVERDEKT  

                           EN VELUWESTRAND 

 
Tijdens een schoolreis naar het Dolfinarium kom je in een andere wereld: de 
waanzinnige onderwaterwereld. Daar leer je van dichtbij de dieren kennen. 
Zoals de rondborstige walrussen die niet alleen dol zijn op vis, maar ook 
gek op applaus! En de dolfijnen, die niets liever doen dan het publiek 
natspatten. Daal af in de Odiezee, waar je voor een 60 meter glazen wand 
ineens oog in oog staat met dolfijnen en walrussen. Zo kijk je, je ogen uit in 
het grootste zeezoogdierenpark van Europa met ook nog eens de leukste 
speeltuinen en de lekkerste restaurants. En je bent maar een schoolreisje 
verwijderd van deze waanzinnige onderwaterwereld. 
 
Prijzen op basis van 8 uur en 250 km, excl. 6% B.T.W. en € 8,50 parkeerkosten 
 
Prijzen:     Tijdschema: 
40 pers. touringcar € 575,-    09.00 uur, vertrek van school 
50 pers. touringcar € 590-    10.45 uur, aankomst Dolfinarium 
56 pers. touringcar € 625,-   15.15 uur, vertrek Dolfinarium 
62 pers. touringcar € 695,-    17.00 uur, aankomst bij school 
88 pers. touringcar € 865,-     
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