
 

 

Activiteiten en prijslijst scholen 

 
Voor basis, middelbare en hogere scholen heeft Schoolreis  

Texel de activiteiten extra voordelig geprijsd. 
 
 
 

Activiteit Prijs Duur activiteit 

Beachgames €12,50 p.p. 2 uur  

Powerkiten €12,50 p.p. 1.5 uur 

Brandingkajakken en raften €15,00 p.p. 1.5 uur 

Combinatieprogramma:  

Brandingkajakken/raften en 

powerkiten 

€22,50 p.p. 2 x 1.5 uur  

(beide activiteiten op dezelfde 

dag) 

 

Fun & XL Games  €8,00 p.p. 2 uur 

Boogschieten en buks schieten €10,00 p.p. 1.5 uur 

Dropping €14,50 p.p. 2.5 uur 

Klimpark Texel Vanaf €9,00 p.p. 2 uur 

Lasergamen Vanaf € 6,50 p.p. 15 minuten 

Midgetgolven Vanaf € 4,50 p.p. 1 uur 

Bonte avond Prijs op aanvraag 2 uur 

 

Alle prijzen zijn op basis van minimaal 20 personen . De activiteiten zijn alleen op doordeweekse  

dagen voor genoemde tarieven te boeken.  

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachgames | €12,50 p.p. 

De onderdelen die worden aangeboden eisen echt teamwork. Als team moeten de opdrachten 

vervuld worden, alleen lukt het namelijk niet! In de activiteit zit een competitie-element verwerkt, 

wat zorgt voor de nodige spanningen op het strand. 

 

Powerkiten | €12,50 p.p. 

Ervaar de spectaculaire krachten van de wind met een powerkite tot wel 5m2! 

Zet je hakken in het zand en laat je meeslepen door deze stukjes stof. Deze 

activiteit is nagenoeg overal op het eiland te realiseren!  

Brandingkajakken en raften | €15,00 p.p.  

Op werkweek naar Texel om elkaar beter te leren kennen? Daar is het 

combinatieprogramma van kajakken en raften zeer geschikt voor. In 1.5 uur 

krijgen jullie instructie in het kajakken en raften en zullen jullie de woeste 

branding van de Noordzee bedwingen 

 

Combinatie: brandingkajakken/raften en powerkiten | €22,50 p.p. 

Een 3 uur durend programma op het strand van paal 9  

met de activiteiten powerkiten en het  

combinatieprogramma brandingkajakken en raften.  

De korting is alleen geldig als beide activiteiten op een dag gedaan worden. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fun en XL Games | Vanaf €8,00 p.p. 

De activiteit Fun en XL games biedt 2 zeer leuke en uitdagende activiteiten. Eén zeer actief en 

uitdagend en de andere is meer voor de actieve denkers. Het programma bestaat uit: blaaspijp en 

buks schieten en de Fun en XL Games met diverse samenwerkingsspelletjes waar de leerlingen elkaar 

op een leuke en actieve manier beter leren kennen. Totale duur van het programma is 2 uur. 

 

Boog en buks schieten | €12,50 p.p. 

In 1.5 uur tijd krijgen uw leerlingen les in het boog en buks schieten. De 

activiteit kan in overleg met uw accommodatie ook op locatie gegeven 

worden. Heeft u geen toestemming? Geen probleem wij beschikken over 

genoeg locaties op het eiland nabij uw accommodatie!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dropping | €14,50 p.p. 

Gedropt in een of meerdere groepen in de Texelse dennen. Aan de hand van kaart en kompas 

opzoek naar het eindpunt maar eerst dat “checkpoint” nog vinden! Tijdens de dropping kom je langs 

verschillende punten waar de nieuwe locatie verkregen wordt in ruil voor antwoorden. Heb jij de 

juiste antwoorden of word je letterlijk en figuurlijk het bos ingestuurd?  

 

Klimpark Texel | v/a €9,00 per persoon 

De toren van maar liefst 10 meter hoog met 4 verschillende routes, vrije val en 

een tokkel. Het grootste avontuur op Texel perfect voor scholen! Het avontuur op 

hoogte duurt 2 uur. 

 

<20 – 30  personen: €12,50 p.p. 

30 – 40  personen: €10,50 p.p.  

40>  personen: €9,00 p.p. 

 

Lasergamen | v/a € 8,50 per persoon 

Tijdens het lasergamen ga je de strijd aan met je klasgenoten. Na een korte 

speluitleg, treed je binnen in de donkere lasergame. Pas op voor je tegenstanders 

en de obstakels. Zorg dat je je tegenstanders zo veel mogelijk raakt met de laser en win het spel! 

 

Midgetgolven | v/a € 4,50 per persoon 

De 18 holes indoor midgetgolfbaan heeft een glow in the dark effect, de midgetgolfbanen, muren en 

obstakels geven licht in het donker. Het thema van de indoor midgetgolfbaan is de onderzeewereld. 

Ga de strijd aan met je klasgenoten! 

 

Bonte avond | prijs op aanvraag 

Een bonte avond als afsluiting van het schoolkamp! Op de Krim zijn er vele mogelijkheden, wat dacht 

je van een combinatie van verschillende activiteiten zoals bowlen, lasergamen, midgetgolfen of 

karaoke. Theaterstukjes opvoeren? Het theater van vakantiepark de Krim is hier perfect voor!   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Voor meer informatie een offerte op maat kunt u het beste contact opnemen met: 

 

Schoolreizen Texel 

info@schoolreizentexel.nl  

 

Of bel met: 0222 – 390 118 

mailto:info@schoolreizentexel.nl


 

 

 


