Voorbeeld groepsarrangementen
Compleet verzorgde uitjes naar Texel!

Bent u op zoek naar een locatie voor uw school? Dan bent u bij De Krim Texel aan
het juiste adres. Voor elke groep (vanaf 20 personen) en elk budget hebben wij een
passend aanbod, zodat u straks terugkijkt op een onvergetelijk schoolkamp.
Om u een indruk te kunnen geven hebben wij een aantal voorbeeldarrangementen
samengesteld. U vindt deze op de volgende pagina’s. Natuurlijk maken wij graag
een passend programma op maat; met de accommodatie van uw keuze, actieve,
sportieve en/of educatieve groepsactiviteiten en verzorging van de innerlijke mens.

T 0222 390 118
E sales@krim.nl
W www.krim.nl/groepen

Voorbeeld arrangement 1:

Avontuurlijk Texel!

€ 133,50 p.p.*

Op zoek naar een onvergetelijk schoolkamp? Dan is het arrangement Avontuurlijk Texel iets
voor u! Een compleet arrangement, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken.
Programma:
U komt met eigen vervoer naar Den Helder, waar u op de boot richting Texel stapt.
Op Texel staat een touringcar voor u klaar om u naar Camping Kogerstrand te brengen.
Dag 1:

Inchecken
De groep verblijf op Camping Kogerstrand in ingerichte tenten, deze zijn geschikt voor 4
personen en compleet ingericht met echte bedden. Jullie hoeven alleen een slaapzak en

kussen mee te nemen.
Snackmenu
Na het inrichten van de tenten staat er een heerlijke snackmenu voor de groep klaar.
Dropping
Een spannend avondactiviteit, in kleinere groepjes worden jullie gedropt in het Texelse
dennenbos. Aan de hand van een kaart en kompas gaat iedere groep op zoek naar het
eindpunt. Na afloop wordt de groep weer met een bus naar de camping gebracht en is het tijd
om te gaan slapen.
Dag 2:
Ontbijt
Om de dag goed te beginnen staat er een heerlijk ontbijt klaar voor de groep.

Ophalen huurfietsen
Er staan fietsen voor iedere deelnemer een fiets klaar, zodat jullie naar de verschillende
activiteiten kunnen fietsen.
Bezoek Ecomare
De eerste activiteit van vandaag is een bezoek aan zeehondenopvang Ecomare. Hier leert u
alles over de natuur op Texel, het waddengebied en de Noordzee.
Surfen
Hierna is het tijd voor een sportieve activiteit, surfen op de mooiste golfen van Texel bij
Surfschool Foamball. Het surfen kan gecombineerd met o.a. beachvolleybal.
Barbecue
Nadat iedereen terug is op de camping en de fietsen zijn ingeleverd, wordt de barbecue
aangestoken. De rest van de avond is vrij in te vullen.
Dag 3:
Ontbijt
Voordat jullie weer vertrekken naar de vaste wal, kan iedereen eerst nog genieten van een
heerlijk ontbijt.
Vervoer naar de Veerhaven
Nadat de tenten zijn opgeruimd en jullie zijn uitgecheckt, worden jullie per touringcar
teruggebracht naar de Veerhaven om met de veerboot weer terug naar Den Helder te reizen.

Aantal deelnemers: minimaal 30 personen – maximaal 60 personen
Beschikbaarheid: Te boeken in de maanden mei, juni en de eerste 2 weken van september op
basis van beschikbaarheid.

* Aanvullende prijsinformatie:
- Alle prijzen zijn inclusief BTW
- De prijs in een voorbeeldprijs bij een groepsgrootte van 40 personen en aankomst op 9 september
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie
- Prijzen zijn exclusief consumpties

Voorbeeld arrangement 2:

Ontdek Texel!

€177,50 p.p.*

Met dit arrangement is uw schoolkamp gegarandeerd een succes!
Programma:
Dag 1
U komt met eigen vervoer naar Den Helder, waar u op de boot richting Texel stapt. Bij

aankomst op Texel staat er een touringcar voor u klaar, die u naar Vakantiepark De
Krim brengt.
Inchecken
U verblijf op Vakantiepark de Krim in 6-persoonsbungalows, iedere bungalow heeft zijn eigen
inrichting en beschikt over drie 2-persoonsslaapkamers. U kunt gebruik maken van alle
faciliteiten op Vakantiepark De Krim, waaronder het nieuwe zwembad. Na het inchecken is de
rest van de dag vrij gepland, zodat iedereen het park rustig kan verkennen.
Dag 2
Ophalen huurfietsen
Bij de fietsverhuur staan fietsen voor jullie groep klaar, zo kunnen jullie je deze week over het
eiland verplaatsen.
Bezoek Ecomare
Tijdens een schoolkamp mag een bezoek aan Ecomare niet ontbreken, ontdek alles over de
Texelse natuur, het waddengebied en de Noordzee. Neem ook een kijkje bij de zeehonden
tijdens het voeren.

Dag 3
Klimpark
Na een vrije ochtend is het tijd voor een avontuur op hoogte! Klimmen in het klimpark op
Vakantiepark De Krim.
Snackmenu
Vanavond hoeft niemand te koken, maar kan de groep een snackmenu nuttigen in één van de
restaurants op Vakantiepark De Krim.
Dag 4
Deze dag is vrij in te vullen.
Barbecue
Tijdens deze laatste dag van het schoolkamp gaan jullie barbecueën bij één van de restaurants
op Vakantiepark de Krim.
Dropping
Om het schoolkamp af te sluiten nog een spannende activiteit, in kleine groepjes worden jullie
gedropt in de Texelse dennen. Met kaart en kompas gaan de groepjes op zoek naar het
eindpunt.
Dag 5
Uitchecken
Het is tijd om weer naar huis te gaan na een onvergetelijke midweek op Texel. Na het
uitchecken staat er een touringcar klaar om uw groep weer naar de veerhaven terug te
brengen.

Aantal deelnemers: minimaal 30 personen
Beschikbaarheid: Dit arrangement is te boeken in de maanden september tot en met juni op
basis van beschikbaarheid.

* Aanvullende prijsinformatie:
- Alle prijzen zijn inclusief BTW
- De prijs in een voorbeeldprijs bij een groepsgrootte van 30 personen en aankomst op 23 september
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar en op Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie
- Prijzen zijn exclusief consumpties

