
KORTE TRIPS IN NEDERLAND Vanaf 2 dagen met      of

VAN STAD TOT WATER

ROTTERDAM
DELFT EN DEN HAAG 
(vanaf 2 dagen)

Rotterdam is niet enkel een 
wereldhaven maar dé 
architectuurstad, rijk aan cultuur, 
musea, kunsthallen en theaters.
We logeren trouwens in de 
befaamde kubuswoningen. Loop 
over de Erasmusbrug en geniet van 
de Skyline van Rotterdam, beslis 
voor een rondvaart in een der 
grootste havens ter wereld of 
bekijk het vanuit de Euromast. 
In het Museumpark liggen de 
Kunsthal en het Museum Boijmans 
van Beuningen. 
Den Haag ligt een half uurtje rijden 
verder en is met zijn statige lanen, 
bijzondere architectuur, musea en 
attracties de moeite waard: het 
beroemde Mauritshuis, het 
Omniversum, het Paleis 
Noordeinde, de miniatuurstad 
Madurodam. 
Ook Delft ligt vlakbij en verdient 
ontdekt te worden. Verblijf in de 
kubushuizen in Rotterdam of de 
jeugdherberg van Den Haag.

MAASTRICHT 
(vanaf 2 dagen)

Maastricht, de Bourgondische, 
uiterst levendige en bijna 
buitenlandse stad biedt enorm veel 
mogelijkheden. 
De gloednieuwe zeer comfortabele 
jeugdherberg ligt aan de oevers 
van de Maas, vanwaar je per kano 
of autoped de stad kan verkennen. 
Flaneren langs antiek- en 
curiosamarkt, de exclusieve winkels 
en gezellige terrassen. 
Het Bonnefantenmuseum is een 
must, net als de 20.000 gangen in 
de mergelgrotten. 
Maar je kan ook naar het 
Natuurhistorisch Museum, het 
natuurmonument de Sint 
Pietersberg, schatkamer van de 
Onze Lieve Vrouwebasiliek of 
terrastuinen Neercanne. 
Maastricht is evenzo een goede 
uitvalbasis voor allerlei uitstappen. 
Aachen, stad van Karel de Grote, 
ligt op slechts 40 km en is meer 
dan een bezoek waard.

ARNHEM 
EN DE HOGE VELUWE 
(vanaf 2 dagen)

Onze jeugdherberg ligt op een 
steenworp van Arnhem, op 
wandelafstand van het mooiste 
dierenpark van Nederland ‘Durger’s 
Zoo’, maar evenzo vlakbij het 
nationaal park de Hoge Veluwe.
Vanuit de hostel kunnen we fietsen 
doorheen het natuurpark, 5.400 
hectare bos, heide, vennen en 
stuifzand, houden halt bij het 
Jachthuis Sint Hubertus, het 
Bezoekerscentrum, het Museonder, 
de beeldentuin en het uiterst 
interessante Kröller-Müller 
museum. We kunnen de sportieve 
toer op met een ‘outdoor 
adventure’ (vlotbouwen, 
handboogschieten, abseilen, 
kompashiken, mountainbiken…).
Niet te vergeten Arnhem zelf te 
bezoeken of het nabijgelegen 
middeleeuws kasteel Doorwerth 
dat drie musea herbergt.

DE VARENDE KLAS OP HET 
IJSSELMEER OF DE 
WADDENZEE 
(vanaf 4 dagen)

Varen met traditionele zeilschepen 
voorzien van een zeer comfortabel 
passagiersverblijf. Zo’n zeiltocht is 
de meest volledige geïntegreerde 
werkperiode waar alle vakken aan 
de praktijk worden getoetst: 
wiskunde, fysica (bij de navigatie), 
biologie (fauna en flora), 
geschiedenis en aardrijkskunde 
(routeplanning, culturele 
bezoeken), Nederlands (specifiek 
taalgebruik, literatuur) en sport.

WATERSPORT-
PROGRAMMA OP DE 
FRIESE WATEREN
(vanaf 4 dagen)

Een week watersportinitiatie met 
zeilen, surfen en kanovaren in de 
uitgebreide wateren rond de 
vroegere vissersdorpjes Grou of 
Heeg. Ook met de mogelijkheid 
van wadlopen, kajakken, raften, 
fietsen, sport en spel waarbij je 
Friesland op een originele wijze 
leert ontdekken. Uitstappen naar 
Sneek of Leeuwarden of een 
bezoek aan de mummies van 
Wieuwerd, een distilleerderij of 
een houtzaagmolen... Verblijf in 
de moderne, gezellige 
jeugdherbergen van Grou of 
Heeg, die elk over een eigen 
erkende zeilschool beschikken.
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