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BABA BULLETIN 

Het bedrijf BABA-reizen dat in 1984 is opgericht heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een veelzijdige 
aanbieder van personenvervoer. De eerste jaren legden we ons toe op avontuurlijke reizen naar Turkije, Marok-
ko en India/Nepal. 
Sinds 1991 zijn we ons meer op de regio gaan richten en bieden we vervoer aan per luxe touringcar. U kunt ons 
inhuren voor alle mogelijke doeleinden. Dus of u nu met uw vereniging een dagje uit wilt, een schoolreisje wilt 
maken of met het bedrijf op stap wilt: Onze luxe touringcar brengt u er op zeer comfortabele wijze heen. Vooral 
tijdens meerdaagse uitstapjes naar het buitenland komt onze jarenlange ervaring tot zijn recht. Zo verzorgen we 
regelmatig werkweken voor scholen en komen we vaak in Londen, Parijs of Berlijn.  
Gezien onze ervaring met reizen naar verre bestemmingen zal het u niet verbazen dat in principe elk reisdoel 
bespreekbaar is. BABA-reizen heeft ook een (bescheiden) eigen reisprogramma met reizen waarbij u individu-
eel kunt boeken. Het omvat o.a. sportreizen, zoals een wintersportreis naar het Reuzengebergte tijdens de kro-
kusvakantie, en kunstreizen. In 2012 staat er o.a. een kunstreis naar Silezië en Moravië op het programma. 

BABA-reizen: veelzijdig in personenvervoer 

In de loop der jaren is BABA ook actief geworden in andere sectoren binnen het personenvervoer. Zo hebben 
we inmiddels ook een ruime ervaring in vervoer per luxe limousine. Deze tak is ondergebracht in het zelfstandi-
ge bedrijf Limo-Twente dat wordt gerund door Gé en Bob van Renen.  
Ze zijn bereikbaar op 06-12845666 en via www.limotwente.nl  

Maar ook voor vervoer binnen de stad kunt u bij ons terecht. Onze milieuvriendelijke fietstaxi`s zijn van april tot 
oktober actief in de binnenstad van Enschede en zijn ook te huur voor speciale gelegenheden als bruiloften, ju-
bilea etc. De fietstaxi's zijn ondergebracht in een apart bedrijf met de naam Imagine!  
Op www.ftaxi.nl kunt u er alles over te weten komen. 

een goed begin van het nieuwe jaar 2012 

BABA-reizen wenst u  
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Kunstreizen naar o.a. Silezië en N-Bohemen 

De samenwerking tussen BABA-reizen, “Palet het Tuin-
dorp” en “Stichting Johan Barthold Jongkind” die nu al 
weer zo`n 3 jaar loopt blijkt een groot succes. Onder de 
bezielende leiding van kunsthistoricus Harry de Roy wor-
den excursies en meerdaagse reizen aangeboden waarbij 
de liefhebbers van kunst volop kunnen genieten. De ex-
cursies gaan naar interessante tentoonstellingen of ste-
den in de buurt. De meerdaagse reizen hebben vaak een 
thema en gaan wat verder weg. 
 
Na de succesvolle reizen naar Rügen (2010) en Zuid-
Bohemen (2011) staat voor 2012 een reis naar Silezië en 
Noord-Bohemen op het programma. Voor veel mensen is dit 
nog een onbekend gebied en men zal zich verbazen over al 
het moois dat deze streken te bieden hebben. U kunt niet al-
leen genieten van steden als Bautzen, Görlitz en Wroclaw 
(Breslau) met al hun kunstschatten, maar ook van de prachti-
ge natuur van het Hirschberger Tal. Hier lieten tal van vermo-
gende en adellijke Duitse Families grote landhuizen en kaste-
len bouwen toen het gebied nog bij Duitsland hoorde. Na 
W.O.II kwam het in Poolse handen en zijn de landhuizen vaak 
sterk verwaarloosd, maar sinds de val van het communisme 
zijn veel landgoederen weer in hun oude luister hersteld. En-
kele zijn nu in gebruik als hotel en we zullen zelf het Palac 
Staniszów als uitvalsbasis voor deze reis gebruiken. Tot slot 
mag niet onvermeld blijven dat ook de inwendige mens op 
deze reizen bepaald niet vergeten zal worden. Reizen met 
Harry de Roij betekent altijd dat er ook op culinair gebied veel 
te ontdekken en te genieten valt!  
De maximale groepsgrootte is ca. 25 personen en de prijs 
van deze 8 daagse reis is  € 925,- p.p.  
U kunt u opgeven door te bellen met: 074-2438090 of  06-
12412645 of te mailen naar: h.de.roij@planet.nl  
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Leginca 

Bautzen 

Meer weten over kunst en kunstgeschiedenis? Dan zijn de 
lezingen van “Palet het Tuindorp” vast iets voor u!  
Meer informatie is te vinden op hun website die u via een link 
op www.baba.nl eenvoudig kunt bereiken.  

CURSUSSEN & LEZINGEN: 

Hermitage Amsterdam, 15 januari 2012 

We bezoeken een tentoonstelling met een indrukwekkende 
selectie uit de verzameling Vlaamse kunst van de Hermitage 

St.-Petersburg. Een magistraal overzicht van 75 schilderijen 

en circa 20 tekeningen, waaronder meesterwerken van de 
grote drie van de Antwerpse school: Peter Paul Rubens, An-

thonie van Dyck en Jacob Jordaens. 
Prijs: € 89,50 incl. lezing, lunch, entree en vervoer. 

DAGEXCURSIES: 

Ruhrgebied, 21 en 22 januari 2012 

Tweedaagse ontdekkingsreis door het verrassende Ruhrge-
bied dat een grote “Strukturwandel” heeft doorgemaakt.  

Prijs € 235,- p.p. inclusief overnachting, lunches, museum-

entrees, lezing en begeleiding  

MEERDAAGSE REIZEN: 

Münster, 19 april 2012 
Deze reis van Harry de Roij wordt georganiseerd i.s.m. Studi-
um Generale van de Universiteit Twente en wordt voorafge-
gaan door een lezing op dinsdag 17 april 2012. Exacte tijd en 
plaats voor de lezing worden t.z.t. in de brochure en op de 
site van Studium Generale bekend gemaakt.  
De kosten voor deelname zijn € 60,- voor niet-studenten en  
€ 35,- voor U.T. / Saxion studenten. 

Münster, 20 mei 2012 
Herkansing voor degene die de reis op 19 april heeft gemist. 

Prijs: € 89,50. Inclusief: vervoer, lunch in “Der Grosse Kiepen-
kerl”, kunsthistorische begeleiding en museumentrees.  

Bremen en Worpswede, 28 en 29 januari 2012 

Bezoek aan de grote overzichtstentoonstelling van de be-
roemd Noorse schilder en Avant-gardist Edvard Munch en de 

kunstenaarskolonie in het nabijgelegen Worpswede. 

Prijs € 235,- p.p. inclusief overnachting, lunches, vervoer, 
museumentree en begeleiding  
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 Met een groep op reis? Huur een BABA-bus 
Wilt u op stap met een groep mensen? Dan is de touringcar een prima vervoermiddel. Aan boord van een moder-
ne touringcar heeft u alle luxe zoals: thee en koffie (bij BABA zelfs GRATIS!), u kunt een videootje draaien (neem 
uw eigen DVD mee!), en natuurlijk is er ook een toilet aan boord (wij zijn geen NS, en werken dus niet met plas-
zakjes). Als u geen video wilt kijken kunt u op de t.v.schermen het navigatieprogramma zien en weet u dus waar 
de bus zich bevindt of u kunt via het programma i-tunes zelf de muziek uitzoeken die u graag wilt horen. We heb-
ben zo`n 25.000 verschillende nummers in ons bestand zitten. Zin in een frisdrankje, biertje of wijntje? In onze 
koelkasten vindt u vast iets van uw gading! En als u zich dan bedenkt dat de touringcar u van deur tot deur kan 
brengen, milieuvriendelijk is en ook nog eens heel goedkoop dan is het misschien de moeite waard eens een of-
ferte aan te vragen. Kijk op: www.baba.nl , onder “huur een bus”.  

 Met uw personeel op bedrijfsuitstapje 

 Op studiereis of werkweek 

 Weekendje of dagje weg met de vereniging 

Met uw bedrijf op werkbezoek bij een collega-bedrijf? Of met de personeelsvereniging een gezellig dagje uit? Met 
de bus bent u gezellig samen onderweg en spreekt u elkaar eens op een andere manier dan op het werk. Wilt u 
tijdens de reis nog doorwerken en het een en ander bespreken? Bij BABA kunt u een presentatie in de bus verzor-
gen. Via de ingebouwde computer kunt u een PowerPoint draaien en wordt uw reistijd optimaal effectief benut! 

Met de (sport)vereniging een evenement of een (uit)wedstrijd bezoeken? Huur eens een bus en laat u comfortabel 
vervoeren! Bent u met een klein groepje? Laat dan introducés of supporters meereizen. Als u de bus goed vult 
daalt de prijs per persoon en kunt u zeer voordelig reizen. Als u langer weg wilt kan BABA u ook helpen met het 
boeken van een hotel of het organiseren van activiteiten. Wilt u een boottochtje maken of toch liever parachute-
springen of mountainbiken? BABA-reizen kan het voor u regelen. 

Met de school op werkweek of studiereis? De BABA-bus kan u brengen waar u heen wilt. Wordt het een weekje 
Londen, Parijs of Berlijn? Of toch eens wat anders en gaat u liever eens naar Praag of Kopenhagen? BABA kan 
het voor u verzorgen. Veel scholen gingen u al voor, zoals het Erasmus-college uit Almelo en het Kottenpark uit 
Enschede.  

BABA-reizen is al jarenlang voor veel scholen HET ver-
trouwde adres voor schoolreisjes. Of u nu naar de Efteling 
wilt of wat dichterbij wilt blijven, BABA brengt u er heen 
voor een aantrekkelijke prijs. Wij kunnen ook de benodig-
de reserveringen voor u maken, zodat u er zelf geen werk 
aan heeft. 
Als u nog nooit eerder een offerte bij ons heeft aange-
vraagd kunt u dat het beste doen door op onze website 
het aanvraagformulier in te vullen. Wij hebben dan alle 
gegevens die we nodig hebben en sturen u een passende 
en geheel vrijblijvende offerte.  
Als u van onze diensten gebruik wilt maken stuurt u de 
offerte ondertekend terug. U krijgt dan van ons altijd een 
ontvangstbevestiging, zodat u zeker weet dat het school-
reisje in onze planning is opgenomen.  
Weet u nog niet zo goed waar u heen wilt, of wilt u eens 
wat anders? Vraag ons dan eens vrijblijvend om advies of 
kijk op onze website.  

 Op schoolreisje 



De busreis naar de Halve Marathon van Egmond is inmiddels een traditie bij BABA-reizen.  
Voor € 19,- reist u op 8 januari 2012 vanuit Twente naar Egmond en terug. Onderweg krijgt u gratis thee en koffie. 
De opstapplaatsen zijn: Enschede (AC Tion en NS Station), Hengelo, Almelo en AC Holten.  
Voor mensen vanuit Deventer en omgeving maken we een korte stop bij de P&R plaats bij afrit 23 langs de A1. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op onze website: www.baba.nl 
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Krokusvakantie 2012: Wintersport in het Reuzengebergte 
Van 25 februari t/m 2 maart 2012 gaan we weer op win-
tersport. Zoals elk jaar richten we ons met deze reis op 
de wat minder ervaren skiërs en snowboarders. Deze 
reis is ook erg geschikt voor ouders met kinderen.  
Afgelopen jaren verbleven we steeds in het Ertsgeberg-
te, maar in 2012 gaan we naar het Reuzengebergte. We 
verblijven aan de noordkant van de bergrug in het Pool-
se plaatsje Karpacz. 
Ons hotel ligt op loopafstand van de piste, dus u kunt 
zelf bepalen hoe laat u gaat skiën of hoe laat u weer 
stopt, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een ski-bus.  
Het gebied heeft uitgebreide ski-mogelijkheden, want op 
korte afstand van Karpacz bevinden zich ook nog de 
skigebieden van Szklarska Poreba en Harrachov (CZ). 

Deze reis kost € 375,- p.p. voor volwassenen.  
Kinderen t/m 12 jaar betalen slechts € 335,-. 
Dit is inclusief busvervoer per luxe BABA touringcar en 
hotel o.b.v. half pension, dus mét ontbijt en diner. 
De kosten voor de lunch en het ski-gebeuren zijn niet 
bij de prijs inbegrepen, maar de prijzen voor ski-passen 
en ski-huur liggen in Polen en Tsjechië ver onder die 
van Oostenrijk of Zwitserland en ook het aprés-ski-
gebeuren is zeer prettig geprijsd.  
Voor meer info en aanmelding kunt u terecht op: 

www.baba.nl (kijk bij “reisprogramma”) 
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Ski-gebied “Karpacz” 

Halve Marathon Egmond, 8 januari 2012 

Midwintermarathon Apeldoorn, 5 februari 2012 
Ook het bezoek aan de Midwintermarathon  van Apeldoorn is inmiddels een vast onderdeel van ons reisprogram-
ma. En traditiegetrouw is deze reis altijd geheel GRATIS!! 
In Apeldoorn kunt u kiezen uit de volgende afstanden: 8, 18, 27 en 42 km.  
Ook mensen die zelf niet lopen, maar graag als supporter van een loper mee willen reizen zijn van harte welkom in 
de bus. Na afloop gaan we gezellig samen pannenkoeken eten in het pannenkoekhuis aan de Deventerstraat.  
Voor deelname en meer informatie kijk op: www.baba.nl 


