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BABA BULLETIN 

SCHOOLREISJES:  
VROEG BOEKEN LEVERT VOORDEEL OP!!! 
 

Een schoolreisje is voor veel leerlingen een van de 
hoogtepunten van het jaar. De prijzen van vervoer en 
attracties stijgen echter van jaar tot jaar. U kunt echter 
veel geld besparen door een bus te huren bij BABA en 
het bezoek aan een attractiepark op tijd te boeken. 
Veel parken kennen een aantrekkelijke 
“vroegboekkorting”. 
 
 
 
 
 
 
Familiepark “Julianatoren” in Apeldoorn geeft u bijvoor-
beeld € 3,- p.p. korting als u in november of december 
boekt, in januari of februari krijgt u € 2,- p.p. korting en 
in maart nog € 1,- p.p..   
De BABA-bus brengt u erheen voor slechts € 450,- 
Dat is dus € 9,- per persoon als u de bus helemaal vult. 
Als u contact met ons opneemt kunnen wij u er meer 
over vertellen.  
Bel: 053-4345652 of vul een aanvraagformulier in op 
onze website: www.baba.nl. 

BIJ BABA IS ELK REISDOEL BESREEKBAAR 
 

BABA-reizen is in 1984 opgericht. In het begin legden 
we ons vooral toe op verre reizen naar India/Nepal.  
U begrijpt dus dat voor ons elke bestemming be-

spreekbaar is. Een werkweek 
naar Engeland? Of toch liever 
naar Polen? Een schoolreisje 
naar “Het land van Jan Klaas-
sen”? Of toch liever naar de 
Efteling? Wij kunnen u overal 
naar toe brengen.  
Op onze website staan een 
aantal schoolreisbestemmin-
gen genoemd, maar als uw 

voorkeur er niet bij staat is dat geen enkel probleem: 
neem contact met ons op en wij sturen u een op maat 
gesneden offerte. 

Roerige tijden in busland 
 

De crisis heeft de afgelopen twee jaar voor nogal wat 
reuring gezorgd in de touringcarbranche. In november 
2011 stopte “van den Broeke” uit Wierden haar activi-
teiten en ook in 2012 konden gerenommeerde bedrij-
ven als “Fortezz” (voorheen “Twente-tours”) en “van 
Kempen” een faillissement niet voorkomen. 
De crisis laat zich voelen en de combinatie van crisis 
en hoge brandstofprijzen is voor enkele Twentse be-
drijven een dodelijk mix gebleken.  
Het lijkt erop dat er een “shake out” bezig is, waarbij 
alleen de sterkste bedrijven zullen overblijven. 
BABA-reizen staat er nog altijd goed voor en ziet het 
nieuwe jaar 2013 dan ook met vertrouwen tegemoet. 
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer op ons rekenen en 
hebben we weer veel  te bieden. 
U kunt bij ons terecht voor: 

- schoolreisjes              - studiereizen 
- bedrijfsuitstapjes        - kunstreizen 
- sportreizen                 - werkweken 
- etc.                             - etc. 
 

U vindt een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden 
op onze website: www.baba.nl 

Land van Jan Klaassen 



Voor uitgebreide informatie en inschrijving kunt u op on-
ze website terecht: www.baba.nl 
U kunt ook bellen met 074-2438090 / 06-12412645 of 
mailen naar: h.de.roij@planet.nl  
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BABA`s kunstreizen : Rügen en Silezië 
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Wilt u 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.  

In samenwerking met BABA reizen verzorgt “Galerie 
Palet het Tuindorp” ook in 2013 weer een aantal kunst-
reizen en excursies. 
We zullen een aantal keren excursies maken van één 
dag waarbij we exposities of steden bezoeken die een 
kort bezoek waard zijn. Elk jaar staat er wel een be-
zoek aan Münster op het programma en vaak gaan we 
meerdere malen naar de Hermitage in Amsterdam als 
daar een interessante tentoonstelling is.  
In 2013 staat er een reis naar het Oostzee-gebied op 
het programma van 22 t/m 28 april. Het thema van de 
reis is: “Op het spoor van de Duitse Romantiek en de 
Baksteengothiek”. Onder de bezielende leiding van 
kunsthistoricus Harry de Roij bezoeken we het eiland 
Rügen en de steden Stralsund, Schwerin en Lübeck. 
Van 19 t/m 25 mei staat een reis naar de Oberlausitz 
en Silezië op het programma. Op deze reis bezoeken 
we het relatief onbekende gebied rond Jelenia Gora  
in het Hirschberger Tal in Polen en brengen we een 
bezoek aan Wroclaw, het vroegere Breslau.  
U zult versteld staan van het vele moois dat deze 
streek te bieden heeft.  
De maximale groepsgrootte op deze kunstreizen is ca. 
25 personen. 

CURSUSSEN & LEZINGEN: 

BABA`s RUNNERSBUS 

Ze behoeven bijna geen aankondiging meer, zo inge-
burgerd zijn de busreisjes van BABA naar hardloop-
evenementen inmiddels. Voor hen die ze nog niet ken-
nen: De BABA-bus rijdt op 13 januari 2013 naar de  
  

HALVE MARATHON  
van EGMOND 

 

EEN RETOURTJE KOST SLECHTS:  € 19,- 
 

Op 3 februari 2013 rijdt de BABA-bus weer naar de 
 

MIDWINTERMARATHON   
APELDOORN 
deze busreis is helemaal 

GRATIS!!!!! 
 

Voor beide busreizen kunt u zich nog aanmelden op: 

www.baba.nl 

BABA`s wintersportreis in de krokusvakantie, die zeer 
geschikt is voor ouders met kinderen, is inmiddels een 
klassieker. In 2013 gaan we van 16 t/m 22 februari naar 
het Reuzengebergte in Polen.  
Daar, en net over de grens in het Tsjechische Hara-
chov, is een drietal skigebieden waar we kunnen skien 
en snowboarden. 
De reis is op basis van half pension, dus ontbijt en di-
ner zitten bij de prijs in. Deelname kost voor volwasse-
nen € 395,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 345,- .  
Het vertrek is gegarandeerd, want het minimum aantal 
deelnemers was in november al gehaald.  
Kijk snel op www.baba.nl of er nog plek vrij is en meld 
je aan! 

BABA`s WINTERSPORT  

De deelnemers in 2011 


