
 

 

Meerdaagse arrangementen 

3-daags schoolkamp 

al vanaf €87,50* per persoon 

 

 

Tijdens dit 3 daags schoolkamp zullen de leerlingen Texel verkennen. Verschillende actieve 

en educatieve programma onderdelen maken dit schoolkamp tot een succes!  

U overnacht op camping de Krim, in zelf meegebrachte tenten. Voor de rest is het 

schoolkamp compleet tot in de puntjes geregeld.  

Programma: 

Dag 1: 

- Busrit van de veerhaven naar de camping de Krim 

- Inchecken en opzetten van de zelf meegebrachte tenten 

- BBQ op het campingveld 

- Speurtocht 

 

Dag 2: 

- Gezamenlijk ontbijt  

- GPS-tocht 

- Patatje met limonade 

- Klimpark 

- Pasta buffet 

 

Dag 3: 

- Gezamenlijk ontbijt, waarbij ook de lunch kan worden klaargemaakt 

- Busrit naar Ecomare 

- Bezoek Ecomare 

- Lunch 

- Busrit naar de veerhaven 

Inclusief: 2 overnachtingen op de camping, 2x ontbijt, 1x barbecue, speurtocht, gps-tocht, patatje met limonade, klimpark, 
pasta buffet, busrit naar Ecomare, bezoek Ecomare, lunch, busrit van en naar de veerhaven. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Meerdaagse arrangementen 

4-daags schoolkamp 

al vanaf €145,00* per persoon 

 

 

Wij nemen alle organisatie voor u uit handen tijdens dit 4 daagse schoolkamp! U overnacht 

in de goed uitgeruste ingerichte tenten op duincamping Kogerstrand, prachtig gelegen 

tussen het strand en badplaats de Koog.  

De activiteiten, catering en het vervoer wordt voor u geregeld!  

 

Programma: 

Dag 1: 

- Busrit van de veerhaven naar de camping Kogerstrand 

- Aankomst vanaf 15.00 uur in de ingerichte tenten op 

camping Kogerstrand 

- Ophalen gehuurde fietsen 

- Pasta buffet 

- Dropping 

 

Dag 2: 

- Gezamenlijk ontbijt, waarbij ook de lunch kan worden 

klaargemaakt 

- Fietsen naar het klimpark 

- Klimpark, een 2 uur durend avontuur op hoogte. 

- Lunch 

- Meevaren TX10 

- BBQ  

 

Dag 3: 

- Gezamenlijk ontbijt, waarbij ook de lunch kan worden klaargemaakt 

- Bezoek EcoMare 

- Lunch 

- Vrije tijd, mogelijkheid gebruik te maken faciliteiten vakantiepark de Krim. 

- Snackmenu 

- Bonte avond 

Dag 4: 

- Gezamenlijk ontbijt 

- Opruimen tenten en uitchecken 

- Busrit naar de veerhaven 

Inclusief: 3 overnachtingen in de ingerichte tenten, 3x ontbijt, 1x pastabuffet, 1x bbq, 1x snackmenu, fietshuur, dropping, 
klimpark, Ecomare, TX10, 2x lunch, busrit van en naar de veerhaven.  
 
 
 



 

 

 

Meerdaagse arrangementen 

5-daagse werkweek 

al vanaf € 256,00* per persoon 

 

Tijdens uw werkweek moet er voldoende ruimte zijn voor het lesgeven. Het onderstaande 

voorbeeldarrangement speelt hier op in,  daarnaast is er ook ruimte voor teambuilding. 

Goed eten en drinken mag uiteraard niet ontbreken! 

 

Programma: 

Dag 1: 

- Busrit van de veerhaven naar de camping de Krim 

- Aankomst vanaf 15.00 uur in verschillende bungalows op vakantiepark de Krim 

- Welkom in de horeca van de Krim (inclusief 1 consumptie) 

 

Dag 2: 

- Gezamenlijk ontbijt  

- Lesgeven/Workshops in de vergaderzalen van 

vakantiepark de Krim 

- Lunchbuffet 

- Klimpark  

- Dinerbuffet 

 

Dag 3: 

- Gezamenlijk ontbijt  

- Lesgeven/Workshops in de vergaderzalen van vakantiepark de Krim 

- Lunchbuffet 

- Lesgeven/Workshops in de vergaderzalen van vakantiepark de Krim 

- Dinerbuffet 

 

Dag 4: 

- Gezamenlijk ontbijt 

- Strand 6-kamp 

- Lunch 

- Lesgeven/Workshops in de vergaderzalen van vakantiepark de Krim 

- BBQ 

Dag 5: 

- Gezamenlijk ontbijt 

- Opruimen en uitchecken 

- Vervoer naar de veerhaven 

Inclusief: 4 overnachtingen in bungalows type D, 4x ontbijt, 2x dinerbuffet, 1x bbq, 3x lunch, 4 dagen gebruik maken van de 
vergaderzalen, klimpark en 6-kamp 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*aanvullende prijsinformatie: 

 Alle prijzen zijn inclusief BTW 

 Prijs is een voorbeeldprijs bij een groepsgrootte van 50 personen en aankomst 5 september 2016. 

 Prijs is op basis van eigen vervoer van en naar Texel 

 Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie en inclusief bedlinnen 

 Prijzen zijn exclusief consumpties en toeristenbelasting 

 


