
BABA-reizen:  “De laatste der Mohikanen” 

In Baba-bulletin nummer 23 stond een artikel over de touringcarbranche. Er werd gemeld dat er de laatste jaren 
veel busbedrijven waren gesloten. De economische crisis en aanhoudende hoge brandstofkosten waren al veel 
touringcarbedrijven fataal geworden. Er werd voorspeld dat er een “shake out” zou plaatsvinden en dat uiteinde-
lijk alleen de sterkste bedrijven zouden overblijven.  
Deze voorspelling blijkt geheel juist te zijn geweest. Enschede was ooit de thuisbasis van menig busbedrijf: 
Van Kempen, Twente Tours, Fortezz en Arke-Tad waren jarenlang bekende bedrijven. Arke-Tad maakte nadat 
Arke geheel was gestopt met busreizen (ze doen alleen nog vliegreizen onder de naam “TUI”) nog een doorstart 
onder de naam “TAD-tours”, maar per 1 november 2015 heeft ook dit bedrijf Enschede definitief de rug toege-
keerd. BABA-reizen is sinds die datum het enige touringcarbedrijf dat in Enschede is gevestigd. En BABA heeft 
voorlopig nog geen plannen om als laatste het licht uit te doen. Integendeel: BABA-reizen is nog steeds zeer ge-
zond en nog vol energie. Al sinds 1984 kunt u bij BABA terecht voor schoolreisjes, kunstreizen, bedrijfuitstapjes, 
werkweken, sportreizen, stedenreizen, etc. etc. Elders in dit bulletin en op onze website vindt u alle informatie 
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Ook in 2016 bent u voor uw schoolreisjes bij BA-
BA-reizen aan het goede adres. Wij verzorgen al 
meer dan 30 jaar het vervoer voor scholen uit 
Twente. En we kunnen ook alle benodigde reser-
veringen voor pretparken en speeltuinen voor u 
maken, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft.  
Op onze website vindt u een aantal suggesties, 
maar in principe is elke bestemming bespreek-
baar. Ook als hij niet op de website staat ver-
meld. 
Wilt u met uw school wat langer weg voor een 
werkweek? Ook dan is BABA-reizen uw partner. 
Of u nu naar Parijs, Londen, Berlijn, Praag of een 
andere bestemming wilt: wij kunnen u veilig ver-
voeren tegen een zeer redelijke prijs. En ook dan 
geldt dat BABA u kan helpen bij het boeken van 
accommodatie, entree, boottochten, gidsen etc. 
Wilt u advies of informatie? Wij zijn er voor u! 
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Dit van oudsher onherbergzame gebied kent een complexe, roerige, niet zelden dramatische maar ook rijke his-
torie. De Romeinen zijn het die het woeste Caledonia met haar “barbaarse” stammen van Picten, Scythen en 
Brigantes isoleren. De Angelsaksische invasies krijgen hier geen vaste voet aan de grond en ook de Engelse 
Kroon moet talrijke slagen leveren om deze trotse, onbuigzame en vrijheidslievende clans tot hun onderdanen te 
kunnen rekenen. Steeds vlamt het verzet tegen deze onderdrukking weer op. De verre roep naar onafhankelijk-
heid is tot op de dag van vandaag hoorbaar.  
Door de weerbarstigheid van het klimaat, de ruige natuur en de authenticiteit van de oorspronkelijke bevolking 
ontwikkelt zich in deze landstreek door de eeuwen heen het unieke karakter van de huidige bewoners en de 
specifieke, rijkgeschakeerde, levendige en verrassende cultuur.  
Wij gaan op in een gentler pace of life temidden van kronkelende rivieren, grillige valleien, smaragdgroene bos-
sen en met heide bedekte moorlands. Samen met de prachtige kastelen, abdijen en schilderachtige stadjes wel-
ke in een nostalgisch Dickens verhaal niet zouden misstaan, de uitstekende locale gastronomie en ons eenmali-
ge onderkomen is een garantie voor een prachtige ervaring?.  
Alvast een voorproefje: wij bezoeken de idyllische stadjes Kelso, Jedburgh, Melrose, Galashiels, Coldstream en 
Hawick. Ook staan Dryburgh Abbey en het magnifieke Floors Castle en Thirlestane Castle op het programma. 
Wij zullen ook een dag besteden aan de prachtige Schotse hoofdstad Edinburgh en de daar gevestigde Scottish 
National Gallery. 
 
Prijs: Nog niet exact bekend maar rond de EUR 1.250 ,- p.p. Inclusief 7 overnachtingen, ontbijt, lunches, 
vervoer inclusief retour ferry, museumentrees en begeleiding ter plekke. Maximale groepsgrootte 25 per-
sonen. Voor informatie en/of aanmelden: e-mail: h.de.roij@planet.nl of telefonisch 074-2438090 / 06-
12412645.   
  

BABA`s kunstreizen: op reis met experts 

BABA-reizen biedt al jaren reizen aan in samenwerking met organisatoren van kunstreizen.  Met name de samenwerking 
met “Palet Het Tuindorp” is zeer vruchtbaar gebleken. De samenwerking met Harry de Roij van Palet het Tuindorp loopt al 7 
jaar en we hebben samen al vele reizen naar bekende en onbekende bestemmingen ondernomen.  
Bleven we tot vorig jaar steeds op het vasteland van Europa, eind september 2015 staken we Het Kanaal over en bereisden 
we het gebied in Noord-Engeland langs Hadrians Wall. Die reis was zo`n succes dat we besloten hebben in 2016 de over-
steek nogmaals te maken. Dit keer zoeken we het nog iets hogerop en doen we het zuiden van Schotland aan. Hieronder 
vindt u een korte beschrijving van deze reis. Zodra er meer over te melden is zal dat te vinden zijn op onze website: 
www.baba.nl. 
In 2016 staat ook een kunstreis op het programma i.s.m. Pithos uit Nijmegen. Deze reis  zal ons naar het zuid-oosten van 
Duitsland voeren. Ook hiervan kunt u in dit bulletin en op de website meer informatie vinden. 

Scottish Borders & Lothian, 28 april - 6 mei 2016 

Bamburgh Castle, Northumbria 

Dryburgh Abbey  Floors Castle 
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Deze 8-daagse touringcarreis staat helemaal in het teken van het ontdekken van het schitterende Beieren.  
We doen drie verschillende standplaatsen aan: Darmstadt, Regensburg en Nürnberg. Onze hotels zijn comfortabele 
***hotels. De uitstekende kunsthistorische begeleiding is in handen van Peter Smeets. U reist met geïnteresseerde mede-
reizigers, immers het accent ligt op kunst, cultuur en historie. We gaan heel veel zien, maar het tempo blijft rustig. De reis 
geeft de mogelijkheid om in te haken en/of af te haken, waardoor de reis ook geschikt wordt voor degenen die net iets min-
der goed ter been zijn. Overleg vooraf de mogelijkheden met ons! 
 
Een korte impressie van wat we ontdekken:  
Dag 1: Vanuit Arnhem en Nijmegen vertrekken we naar Duitsland en reizen eerst naar de Bruder Klaus-Feldkapelle, een 
moderne kapel om écht stil van te worden. Een tweede stop maken we voor de prachtige romaans-gotische dom in Lim-
burg-an-der-Lahn. We overnachten in Darmstadt.  
Dag 2 is helemaal bestemd voor Darmstadt. We bezoeken een van de mooiste Jugendstil complexen van Europa, 
de Mathildenhöhe. De middag is bestemd voor het Hessisches Landesmuseum én de fantasievolle en kleurrijke woonflat 
van de Friedrich Hundertwasser, de Waldspirale.  
Dag 3: We vertrekken naar Regensburg. Onderweg bezoeken we de dom van Worms. Hier sprak Luther in 1521 de histori-
sche woorden "Hier sta ik en ik kan niet anders!”. De volgende stop wordt Speyer om de grootste romaanse kerk ter we-
reld, de Kaiserdom te bewonderen.   
Dag 4: Deze dag is voor Regensburg.  Een stad met een geschiedenis van 2000 jaar. We ontdekken de Altstadt met de 
enige gotische kathedraal van Beieren, de top-rococo in de Alte Kapelle. ’s Middags bezoeken we het Museum Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie. Aansluitend reizen we door naar Nürnberg, maar niet voordat we in Donaustauf het Walhalla, de 
Tempel Deutscher Ehren, hebben gezien. In Nürnberg verblijven we de laatste vier nachten.  
Dag 5: We maken een Bummel door de Altstadt van Nürnberg met het Germanisches Nationalmuseum (grootste cultuur-
museum van Duitsland) en de Lorenz- en Frauenkirche om de parels van middeleeuwse beeldhouwkunst te zien. ’s Mid-
dags is er tijd voor het Albrecht Dürerhaus.   
Dag 6: We maken een excursie naar Würzburg: het bisschoppelijk paleis, de Residenz met de fresco’s van Tiepolo en in de 
middag naar het Mainfränkisches Museum voor het werk van Tilman Riemenschneider.   
Dag 7: Ook deze dag wordt een excursie dag en we bezoeken het hoogtepunt van de rococo: de pelgrimskerk 
van Vierzehnheiligen. We reizen door naar Bamberg en zien de sfeervolle romaans Dom met de beroem-
de Bamberger Reiter. Op de terugweg naar Nürnberg bezoeken we het Reichsparteitagsgelände.  
Dag 8: Helaas moeten we weer huiswaarts, maar niet zonder een afscheidslunch in het gezellige Wetzlar.  
 
Prijs voor deze reis, incl. kunsthistorische begeleiding, vervoer, gratis koffie/thee in de bus, ***hotels, alle entrees, welkoms-
diner en afscheidslunch is € 1195, Toeslag single gebruik kamer: € 225,-  
Inschrijven: Stuur een mail naar info@pithos.nl. Voor meer info kijk op: www.pithos.nl  of bel: 024-3735740  

De Schatkamer van Beieren,  17 – 24 mei 2016  

Bamberg Walhallah am Donau (detail) 

Regensburg Bamberg 

Walhallah am Donau  
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Busreis naar 1/2 marathon van Egmond  

Dagje schaatsen met BABA  

In het Twentse hardloopwereldje is BABA inmiddels een 
begrip. Elk jaar bezoeken we enkele hardloop evene-
menten. Zo staan in 2016 in ieder geval de halve van 
Egmond en de Midwintermarathon van Apeldoorn weer 
op het programma. De busreis naar Egmond is op 10 
januari 2016 en kost  

                                slechts € 19,-  

Zodra de temperaturen dalen begint het bij menig 
schaatsliefhebber weer te kriebelen. Vanaf oktober kun-
nen we al op de kunstijsbaan in Enschede terecht, maar 
er gaat toch niets boven het echte werk: buiten in de na-
tuur. Helaas was er vorig jaar geen gelegenheid om op 
natuurijs te staan, maar zodra het weer kan rijdt de BA-
BA-bus richting ijs. Meestal is dat naar de kop van Over-
ijssel in de omgeving van Giethoorn. 
Zo`n dagtripje wordt altijd ad hoc georganiseerd en u 
doet er dus goed aan de website van BABA in de gaten 
te houden. U kunt zich ook nu al via de website of email 
als geïnteresseerde melden, dan krijgt u een mailtje als 
het zo ver is. Schaatsen op “De weeribben” in  2009 

GRATIS busreis naar midwinter-marathon van Apeldoorn 

Op 7 februari 2016 is staat weer de jaarlijkse GRATIS busreis 
naar de midwintermarathon gepland. Lopers en supporters 
kunnen zich opgeven via de website van BABA.  
In Apeldoorn kan worden gelopen over 8, 16 of 25 km. U 
moet zich wel zelf even inschrijven voor deze loop! 
Na afloop gaan we gezamenlijk pannenkoeken eten en na-
praten over de loop in het pannenkoekenhuis aan de Deven-
terstraat. 

Dagje skiën in Sauerland 

Lekker een dagje op 
de lange latten? 
Sauerland biedt volop 
mogelijkheden en de 
BABA-bus brengt u er 
voordelig naar toe. 
Bovendien kan BABA 
alle gewenste reser-
veringen voor u ma-
ken voor maaltijden, 
ski-passen en ski-
verhuur. 
U vindt meer info op 
onze website onder 
het kopje 
“reisprogramma” 
 Skiën in Winterberg 


