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Ons concept
Als concept voor onze 5 daagse reis naar het Ruhrgebied hebben wij gekozen voor een
moordspel. Dit houdt in dat de reizigers in het begin van de reis voor een raadsel komen te
staan. Er wordt een scenario uitgewerkt over een moord. Het is aan de gasten om erachter te
komen wie de moord heeft gepleegd. Om dit leuker te maken, maken we er een wedstrijd
van. De groep wordt in twee teams gesplitst. Het is de bedoeling om als eerste de moord op
te lossen. We voorzien een kleine prijs voor het team dat wint. De hele week zal in dit thema
staan. Een groot deel van de activiteiten wordt hier ook aan gekoppeld. Zo worden er
verschillende keren bezienswaardigheden in spelvorm bezocht. Door middel van deze
spelletjes kunnen de teams aanwijzingen voor de moord bekomen.
Daarnaast vergeten we zeker het industrieel karakter van het Ruhrgebied niet. Veel van onze
activiteiten hebben iets te maken met de industriële bezienswaardigheden van het gebied.
De moord zal tevens ook in dit thema zijn.

Periode
Wij hebben ervoor gekozen om gedurende een midweek naar het Ruhrgebied te reizen, dit
van 10 t.e.m. 14 september. Voor studenten lijkt ons dit de ideale periode om er nog even
tussenuit te gaan. Het is de week voor het academiejaar start, de herexamens zijn gedaan,
veel studenten gaan dus vrij zijn en hebben zin om zich nog even te amuseren voor het
studeren terug start.
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Accommodatie
Als accommodatie nemen we dit prachtige huis dat volledig modern is ingericht. In totaal is
er plaats voor 27 personen. De chauffeur en gids kunnen hier dus ook verblijven. Het huis is
onderverdeeld in slaapzalen voor 1 tot 3 personen. Er zijn zeven badkamers aanwezig.
Daarnaast staat er ook een keuken ter beschikking. De studenten krijgen daardoor de kans
om zelf te koken en zo hun budget voor eten te beperken. Elke ochtend zal de begeleider in
deze keuken/eetkamer een ontbijt voorzien. We rekenen hiervoor 5 euro per persoon.
Daarbij geeft deze accommodatie rust omdat er geen andere gasten zullen zijn zoals in een
hotel of hostel. Qua ligging is dit huis ook perfect, het ligt namelijk in Essen. Deze stad ligt
praktisch in het midden van alle andere steden die we ook nog zullen bezoeken. Op die manier
kunnen we de reisduur elke dag verminderen wat de dag fijner maakt voor de studenten. Ook
zal de week dan minder zwaar zijn voor de chauffeur en denken we mee aan de natuur.
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De Autocar
De autocar heeft 33 zitplaatsen en beschikt over een toilet, airconditioning en tv-schermen.
Er is ook wifi ter beschikking. De stoelen kunnen achterstevoren geplaatst worden zodat er
zitplaatsen per vier ontstaan. Dit bevordert het groepsgevoel en de teamgeest. We gebruiken
de autocar op een originele manier door deze in te kleden in het thema. De car zal volledig in
detective stijl aangekleed worden met subtiele industriële accenten. Er worden op bepaalde
momenten tijdens de reis ook aanwijzingen in de bus verstopt.
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Programma per dag
Dag 1
Planning:
8:00: Afspraak aan de autocar
8:15: vertrek, duur: 2.41 uur. We tellen drie uur reistijd met de car.
8:15-9:45: Eerste stuk van de rit: thema wordt uitgelegd en teams worden verdeeld.
9:45-10:30: Pauze: toilet pauze, kans om iets te kopen + teams kunnen al kennismaken
10:30-12:00: Tweede stuk van de rit: het spel begint, de eerste aanwijzing wordt gegeven
12:00: Aankomst in Essen
12:15- 13:30: Lunch in Essen centrum
13:30-16:30: Essen ontdekken in spelvorm (binnenstad)
16:30-18:00: Accommodatie: koffers droppen, opfrissen,...
18:00-20:00: Avondeten
20:00-22:00: Kennismakingsspel
Programma:
Onze reis begint op 14 september om 8 uur ‘s morgens. We verzamelen aan het Brussel-Zuid
station om van daar met onze rit naar het Ruhrgebied te beginnen. De rit duurt ongeveer 3
uur, met druk verkeer misschien 4 uur. In de helft houden we een pauze. Iedereen krijgt dan
de kans om naar het toilet te gaan of om iets te eten te kopen. Daarnaast worden ook de
twee teams voor het moordspel al verdeeld. Daarna vertrekken we terug voor de tweede
helft van de rit. Tijdens deze rit wordt er door de begeleider al uitleg gegeven over het spel:
hoe zal alles in zijn werk gaan? Wat is het doel,... We rekenen er dan op rond de middag op
onze eerste bestemming aan te komen: Essen.
We gaan meteen naar het centrum van Essen. Daar krijgt iedereen eerst wat vrije tijd om iets
te gaan eten. De lunch op dag 1 is dus vrij en zelf te bekostigen. In het centrum van Essen zijn
er genoeg mogelijkheden om iets kleins te eten.
Na de lunch verzamelen we terug
op een centraal punt in Essen
centrum. De teams krijgen daar
uitleg over de opdracht die ze in
Essen zullen moeten volbrengen.
Als ze deze kunnen volbrengen
krijgen ze aanwijzingen voor het
moordspel. Door middel van deze
opdracht leren ze ook de stad
Essen kennen. Ze komen voorbij de
belangrijkste
bezienswaardigheden en moeten aan de hand van
informatie die ze aan de
bezienswaardigheden
vinden
vragen oplossen.
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Om 16.30 uur verzamelen we dan terug aan het centrale punt in Essen centrum. We
vertrekken dan met de bus naar de accommodatie. Daar krijgen alle reizigers de kans om uit
te pakken, zich op te frissen of om elkaar een beetje beter te leren kennen. Nadat ze helemaal
geïnstalleerd zijn kunnen ze ook op eigen houtje gaan avondeten. In de buurt van de
accommodatie zijn er verschillende restaurantjes en goedkope eettentjes. Aangezien onze
accommodatie over een keuken beschikt kunnen de reizigers er ook voor kiezen om naar de
supermarkt te gaan en zelf iets te koken.
Na het avondeten, rond 20 uur verzamelen we terug in de accommodatie. In de leefruimte
wordt er een kennismakingsspel georganiseerd. Dit is een soort van speeddaten maar in
plaats van dat je meer algemene info over elkaar wilt te weten komen, is het thema: ‘How to
get away with murder’. Er worden verschillende thema’s opgesteld die de teamleden aan
elkaar kunnen stellen. Om de 5 minuten wisselen de gesprekspartners. Om deze avond
gezelliger te maken worden er kleine hapjes en drankjes voorzien.
Kosten:
Drankjes en hapjes kennismakingsspel: 60 euro in totaal
Algemene kosten uitwerking moordspel voor de hele periode (papier, aanwijzingen,...): 100
euro
Kilometers:
235+ 3 km: 238 km
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Dag 2
Planning:
9:30-10:00: vertrek 8km
10:00-12:00: koolmijn
12:00-12:30: busrit van 27 km naar Hattingen
12:30-13:30: middageten Hattingen
13:30-18:00: begin fotospel + vrije tijd wanneer mensen klaar zijn
18:00-19:00: avondeten in Hattingen
19:00-19:30: busrit van 28 km naar accommodatie
21:00: busrit van 3 km naar Essen om uit te gaan in een typisch Duitse bar
Programma:
We beginnen deze dag om 9 uur met
het ontbijt, wat betekent dat we
vandaag dus iets langer kunnen slapen,
en vertrekken om 9.30 uur met de bus
naar de Zollverein koolmijn. Hier zal
een rondleiding plaatsvinden van 2 uur
waarna we doorgaan naar onze tweede
stop. We vertrekken rond 12 uur en
verwachten rond 12.30 uur 27 km
verder te zijn, namelijk te Hattingen.
Daar krijgt iedereen de tijd om rustig
middag te eten voor we om 13.30 uur
beginnen met het fotospel. Iedereen
zal foto’s krijgen van gebouwen en beelden die te vinden zijn in de stad. Ter bewijs dat ze
deze gevonden hebben, moeten ze er een opdracht bij doen en die fotograferen. (Denk aan
een piramide maken, handstand, koprol,...) Wie eerder klaar is met de opdracht kan genieten
van vrije tijd in Hattingen om de stad nog meer te leren kennen of een terrasje op te zoeken.
Uiteraard is het spel gekoppeld aan het grote moordspel van de week. Wie de opdrachten
volbrengt zal de volgende aanwijzing krijgen. We zullen ook blijven eten in Hattingen en
voorzien dit rond 18 uur. Tegen 19 uur verwachten we iedereen terug bij de bus om terug
naar de accommodatie te rijden. Daar zullen we dan aankomen om 19.30 uur en mensen
kunnen dan kiezen wat ze willen doen. Iedereen heeft de keuze om daar te blijven of in de
buurt iets te gaan doen, men kan ook naar Essen gaan. Daar zijn enkele typische Duitse bars
voor een gezellige avond te beleven. Wie mee wil gaan moet klaar staan om 21 uur om met
de bus naar het centrum van Essen gebracht te worden. Aangezien niet iedereen op hetzelfde
moment zal willen terugkeren voorzien wij geen vervoer terug naar de accommodatie. De
drie kilometer kan te voet afgelegd worden of men kan een taxi nemen. Zo heeft iedereen de
vrijheid terug te keren wanneer hij of zij wil.
Kosten:
Rondleiding van 2 uur in Zollverein koolmijn: € 130 voor 20 personen. Dit betekent: 2 gidsen
nodig = € 260 voor 22 personen = € 11.8 per persoon
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Kilometers:
69 km
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Dag 3
Planning:
9:30: vertrek met autocar naar botanische tuin
10:00-11:15: wandeling naar centrum
11:30-15:00: culinaire stadstour
15:00-18:15: vrije tijd
18:30-21:30: tour brouwerij
21:45: transfer terug naar hotel en vrije avond
Programma:
We starten de dag met een stevig ontbijt en gaan om 9.30 uur weer op pad. Rond 10 uur
komen we aan in de botanische tuin van de universiteit van Bochum. In de kassen van de tuin
loop je langs exotische planten afkomstig van de Middellandse Zee, de Canarische Eilanden,
Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Je komt hier als het ware terecht in een jungle van jungles. Het
hoogtepunt van deze plek zijn de bladeren van de Victoria waterlelies. Deze hebben een
diameter van 1,5 meter. Een aparte afdeling van de Botanische Tuin is gewijd aan gewassen
die belangrijk zijn voor de mens omwille van hun voedingswaarde. Bronnen van zetmeel,
eiwitten, suiker, vezels, olie ... Zonder het te beseffen, zet je hier je ecologisch bewustzijn op
scherp. Onderweg kom je bovendien het een en ander te weten over de geneeskundige
kracht van planten. Na deze botanische voormiddag zet je koers naar Bochum centrum voor
een food tour door de stad. Hier leer je meer over de geschiedenis en architectuur van de
stad. Er wordt genoeg eten voorzien in de tour om te voldoen aan een volwaardige lunch. Het
Ehrenfeld district zal geen geheimen voor je meer hebben. Na de tour is er vrije tijd voorzien
om zelf de stad te kunnen ontdekken. Om 18.15 uur wordt iedereen verwacht aan de
brouwerij Moritz-Fiege. Hier krijg je een interessante rondleiding met een kijk achter de
schermen van de brouwerij. Rond 21.30 uur is het bezoek gedaan en is er een transfer terug
naar de accommodatie.
Kosten:
culinaire stadstour: €33 per persoon
tour brouwerij: € 15.85 per person incl. public transport
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Kilometers:
19 km x2 = 38 km
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Dag 4
Planning:
9:30 - 10:00: busrit van 13 km naar Oberhausen
10:00 - 12:00: bezoekje aan het Industriemuseum
12:00 - 13:00: eten in de buurt
13:00 - 18:00: shoppen in Europa’s grootste shoppingcenter
18:00 - 19:30: eten in de buurt
19:30 - 20:00: busrit van 13 km naar de accommodatie
20:00 - 20:30: opfrissen
20:30: Dropping in het Gervinuspark
Programma:
Na een goed ontbijt vertrekt de bus om 9.30 uur richting Oberhausen. Dit is ongeveer een
halfuur rijden. Onderweg zoeken we iets kleins om ‘s middags op te eten. Ons eerste bezoek
is het industriemuseum. Dit museum heeft verschillende locaties, waarvan 2 in Oberhausen:
de zinkfabriek Altenberg met de st. Antony hut en het Eisenheim museum. In de zinkfabriek
is er een permanente tentoonstelling over de rijke ijzer- en staalgeschiedenis van het
Ruhrgebied waarbij je de machines nog steeds aan het werk ziet. De St. Antony hut was de
start van de Ruhr industrie, waar in 1758 het eerste ruwijzer gemaakt werd. In Eisenheim
werd de eerste arbeidersnederzetting gebouwd in 1846. Nu kan je deze nederzetting
bezoeken als museum, om meer inzicht te krijgen hoe het leven toen was voor deze arbeiders.
Naast de St. Antony hut is er een weide waar we tegen de middag rustig kunnen eten en de
vele informatie van het museum kunnen verwerken. Na de middag vertrekken we terug met
de bus richting het Centro shoppingcenter, oftewel het grootste shoppingcenter van Europa.
Daar genieten we van een rustige shoppingnamiddag.
Tegen 18 uur gaan we in de buurt iets zoeken voor het avondeten. Daarna vertrekt de bus
terug naar de accommodatie waar we ons even kunnen opfrissen. Om 20.30 uur neemt de
bus ons mee naar het Gervinuspark, een natuurpark in de omgeving van het hotel. Daar
worden we gedropt en moeten we door middel van een gecodeerde kaart de weg
terugvinden naar het hotel. De groep wordt hiervoor ook verdeeld (in 2 of 3 kleinere
groepjes). Het doel is om als eerste terug te geraken. Zo blijft het competitieve er een beetje
in. De groep die wint krijgt een extra aanwijzing voor het grote moordspel.
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Kosten:
ZINKFABRIK ALTENBERG + ST. ANTONY-HÜTTE: €7,5 per persoon
MUSEUM EISENHEIM: €2,5 per persoon
Kilometers:
13 km x2 = 26 km
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Dag 5
Planning:
08:30 - 09:30: check out appartement - inpakken koffers - ontbijten
09:30 - 10:00: Busrit van 23 km naar Duisburg
10:00 - 11:30: aankomst in Duisburg - Landschaftspark Duisburg-Nord
11:30 - 12:00: busrit van 10 km naar Rheinpark
12:00 - 13:30: picknick in Rheinpark met eventuele wandeling
13:30 - 14:00: busrit (6 km)
14:00 - 15:00: bezoek aan Tiger en Turtle (afsluitende activiteit)
15:30: vertrek naar Brussel-Zuid - rit van 213 km + 1 uur pauze voor avondeten
20:00: aankomst Brussel-Zuid
Programma:
We starten de dag met een stevig ontbijt want we hebben deze dag heel wat kilometers af te
leggen. Rond 9.30 uur in de ochtend willen we uitchecken in het appartement waar we de
voorbije dagen hebben verbleven. De bus brengt ons naar onze laatste bestemming in het
Ruhrgebied: Duisburg. Daar starten we met de eerste bezienswaardigheid Landschaftspark
Duisburg-Nord om 10 uur. Gedurende 1,5 uur spelen we hier een spel. Dit spel is gebaseerd
op jouw exacte locatie. Aan de hand van coördinaten/foto’s/herkenningspunten kunnen de
deelnemers winnen in het spel. Dit spel is gemaakt met de applicatie TaleBlazer. En is
speelbaar via een APP op de smartphones van de deelnemers. Om 11.30 uur, verlaten we het
Landschaftspark en begeven we ons naar het Rheinpark.
Eenmaal daar aangekomen om 12 uur ‘s middags, gaan we met de hele groep een picknick
organiseren. Een laatste keer allemaal samen om deze prachtige week af te sluiten. We
nemen voldoende tijd hier om ook een eventuele wandeling te kunnen voorzien. Daarnaast
is het park ook de ideale plek om leuke groepsfoto’s te nemen. Hierna, om 13.30 uur, gaan
we naar de allerlaatste stop van deze vakantie. Tiger & Turtle is de must-see in Duisburg. De
bizarre constructie is een echte must-see. Hier houden we een uurtje halt, en nemen we ook
de tijd om een afsluitende activiteit te voorzien. Daarna is het tijd om weer naar huis te gaan.
Rond 15.30 uur in de namiddag verlaten we Duisburg en keren we terug naar Brussel-Zuid.
We houden onderweg nog een stop van een uur. De reizigers krijgen dan de kans om avond
te eten.
Kosten:
Picknick kosten: 5 euro per persoon
Snack kosten: 5 euro per persoon
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Voorbeeld applicatie TaleBlazer
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Kilometers:
in totaal 252 km
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Marketingplan
Wij willen onze klanten via verschillende kanalen bereiken. Zo hopen we een zo hoog
mogelijke dekking en een groot bereik te bekomen. We gaan communiceren via social media,
we starten een flyer/affiche campagne, creëren onze eigen website en maken gebruik van
Google Display Network.

Sociale Media
Omdat we op een jong publiek mikken lijkt social media ons het ideale communicatiekanaal.
Bijna alle jongeren zijn actief op sociale media. Daarnaast is het ook een relatief goedkoop
medium en met de juiste targeting kan je makkelijk je gewenste doelgroep bereiken. We
gaan vooral communiceren via Facebook en Instagram aangezien dat de populairste kanalen
zijn bij jongeren.
Onze posts bevatten allereerst aantrekkelijke foto’s van het Ruhrgebied of van ons concept.
Daarnaast zetten we er een overtuigende caption bij die de studenten aanzet om met ons op
reis te gaan. De Facebookposts zullen meer informatie bevatten dan de Instagram Posts. Bij
Intragram ligt de nadruk echt op het beeldmateriaal. We maken wel altijd een verwijzing naar
onze website waar ze meer informatie kunnen vinden over de reis.
Om ons publiek beter en efficiënter te bereiken gaan we de posts ook sponsoren. We voorzien
hiervoor een budget van 350 euro. Uit ervaring lijkt 350 euro een voldoende startbudget.
Hierdoor kunnen we ook aan re-marketing doen en kunnen we ons bereik beter beheren. We
starten onze campagne ongeveer twee maanden voor de aanvang van onze reis. Eerst zijn het
vooral overtuigende posts en korter bij de aanvang van de reis laten we meer informatie los
over het programma, het spel, …
Voorbeeld Facebook
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Voorbeeld Instagram

Voorbeeld Instagram Story

Google Display Network & AdWords
Mensen die op onze site surfen laten cookies na. Aan de hand van deze cookies kunnen wij
eenvoudig aan remarketing doen. We gaan hen dus achteraf reclame tonen over onze reis. In
de hoop dat ze op die manier worden getriggerd weer naar onze site te surfen.
Dit alles zetten we op via het Google Display Network. Hierdoor worden onze advertenties op
verschillende andere plaatsen op het net weergegeven. In het totaal hebben we hiervoor een
budget van 150 euro voorzien.
Voorbeeld
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Flyers
Aangezien onze doelgroep voornamelijk studenten is, willen we ons zoveel mogelijk op
scholen richten. Het gebruik van flyers is hierbij heel handig aangezien elke school wel
prikborden heeft voor events en meldingen. Daarnaast zijn er scholen met digitale schermen
die ook flyers kunnen tonen.
Onderstaand vinden we de prijs voor 100 flyers op A2 formaat op de site:
https://nl.onlineprinters.be/
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Website
We kiezen als verkoopplatform ervoor om een website te laten maken. Hiervoor doen we
beroep op een extern bedrijf, namelijk formlets (https://www.formlets.com/. De website zal
een ‘homepage’, ‘about us’, ‘contact’, ‘book’ en ‘tour’ platform hebben. Dit zal 180 dollar per
jaar kosten, ofwel 148 euro. We kiezen voor een small business aangezien we maar één tour
verkopen. Op de ‘homepage’ kan men door scrollen naar de andere tabbladen. Op de ‘about
us’ komt er meer info over het bedrijf. Bij ‘contact’ zal de contactinfo terug te vinden zijn. Bij
‘book’ zal men de tour kunnen boeken en onder ‘tour’ zal de tour volledig zijn uitgelegd.
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Prijscalculatie
Componenten van het product
Vervoer
- Bus: € 300 x 5 dagen = € 1500
- Parking: € 30 x 5 dagen = € 150
Bezoeken
- Dag 1: € 160
- Dag 2: € 260
- Dag 3: € 48,85 x 22 p = € 1074,70
- Dag 4: € 10 x 22 p = € 220
- Dag 5: € 10 x 22 p = € 220
Reisleider
- € 125 x 5 dagen = € 625
- Hotel: € 25 x 4 nachten = € 100
- Ontbijt: € 5 x 4 dagen = € 20
- Lunch + diner: € 20 x 9 maaltijden = € 180
- Bezoeken: dag 2 (€ 15,85 + € 33) + dag 4 (€ 10) = € 58,85
Accommodatie
- € 25 p/n x 22 p x 4 nachten = € 2200
- Ontbijt: € 5 x 22 p x 4 dagen = € 440
Kilometervergoeding
- Dag 1: 238 km
- Dag 2: 69 km
- Dag 3: 38 km
- Dag 4: 26 km
- Dag 5: 252 km
- = 623 km x € 0,85/km
Buschauffeur
- Hotel: € 25 x 4 nachten = € 100
- Ontbijt: € 5 x 4 dagen = € 20
- Lunch = diner: € 20 x 9 maaltijden = € 180
Internet
- € 40 x 5 dagen = € 200
Aankleding bus
Totale inkoopprijs
Winstpercentage
Totale nettokost ifv berekening van het winstpercentage
Verkoopprijs vóór BTW & Verzekering Financieel Onvermogen
BTW
Verkoopprijs inclusief BTW

Kost

€ 1650,00

€ 1934,70

€ 983,85

€ 2640,00

€ 529,55

€ 300,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 8438,10
15 %

€ 1265,72
€ 9927,18
€ 9927,18

2,73%

€ 271,01
€ 10 198,19

Taksen
- € 0.22 x 250 km (623 km – 181 km – 192 km)
Verzekering financieel onvermogen
VERKOOPPRIJS
VERKOOPPRIJS PER PERSOON

€ 55,00
0,15%

€ 15,30
€ 10 268,49
€ 466,75

Om het de reizigers niet te ingewikkeld te maken ronden we de prijs af naar € 469.
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Opdrachtomschrijving reisleider
Dag 1
7:45-8:15: klaarstaan aan autocar en iedereen tellen
8:15-9:45: uitleg spel doen in autocar en teams verdelen
9:45-10:30: iedereen naar winkel/wc begeleiden en terug tellen bij vertrek
10:30-12:00: eerste aanwijzing geven
12:00: groep naar lunchplaats begeleiden
13:30-16:30: spel begeleiden
16:30: groep naar accommodatie begeleiden
20:00-22:00: spel begeleiden

Dag 2
8:00: ontbijt klaarzetten
9:15: klaarstaan bij autocar en iedereen tellen
10:00-12:00: koolmijn
12:00: iedereen tellen bij instappen
12:30: groep naar lunchplek brengen
13:30: fotospel begeleiden
18:00: groep naar avondmaal begeleiden
19:00: iedereen tellen op de autocar
21:00: iedereen tellen op de autocar, tijdens uitgaan mensen helpen als ze teveel hebben
gedronken

Dag 3
8:00: ontbijt klaarzetten
9:15: klaarstaan bij autocar en iedereen tellen
11:00: groep begeleiden naar centrum te voet
11:30: stadstour
18:15: klaarstaan bij brouwerij en iedereen tellen
21:30: iedereen de autocar ophelpen en tellen
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Dag 4
8:00: ontbijt klaarzetten
9:15: klaarstaan bij autocar
10:00: iedereen begeleiden naar museum
12:00: groep naar restaurant begeleiden
13:00: groep in shoppingcenter afzetten
18:00: groep ‘ophalen’ en naar restaurant begeleiden
19:30: iedereen tellen bij autocar
20:30: dropping begeleiden

Dag 5
7:00: ontbijt klaarzetten
8:00: helpen uitchecken
9:15: groep tellen en op autocar zetten
11:15: groep tellen bij vertrek Landschaftspark Duisburg-Nord
12:00: groep begeleiden naar picknickplek
13:30: groep tellen bij opstappen autocar
14:00: begeleiden naar Tiger en Turtle
15:15: iedereen naar autocar begeleiden en tellen
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Bronnen
https://www.homeaway.nl/vakantiewoning/p2210997#photos
https://nl.onlineprinters.be/

Dag 1
http://www.bezienswaardighedenin.nl/duitsland/bezienswaardigheden-essen

Dag 2
http://www.zollverein.de/service/english-page
http://www.hattingen.de/stadt_hattingen/
Altstadt Hattingen [Foto]. (z.d.). Geraadpleegd op 24 april 2018, van
http://www.ruhrtalradweg.de/nl/Media/Orte/Hattingen

Dag 3
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g187369-d2227996-ReviewsBotanischer_Garten_Ruhr_Universitat_Bochum-Bochum_North_Rhine_Westphalia.html
https://www.eat-the-world.com/en/group-tours-bochum.html
https://www.bochumtourismus.de/en/entdecken/stadtfuehrungen/index.php?we_objectID=400&pid=532
http://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/mijn-volgende-city-trip-ontdek-bochum/articlenormal-900793.html
Bochum [Foto], (z.d.). Geraadpleegd op 24 april 2018, van
https://oktoberfestforteens.com.au/2015/08/03/city-spotlight-bochum/

Dag 4
https://www.oberhausen-tourismus.de/nl/oberhausen-beleven.php
http://www.industriemuseum.lvr.de/de/verbundseiten/besucherinfos/eintrittspreise/eintri
ttspreise_1.html
https://www.centro.de/
Oberhausen [Foto]. (z.d.). Geraadpleegd op 24 april 2018, van http://www.elipticproject.eu/eliptic-use-cases/oberhausen

Dag 5
https://www.duisburg.de/tourismus/index.php
https://www.lonelyplanet.com/germany/the-ruhrgebiet/top-things-to-do/a/poi/1320716
https://www.landschaftspark.de/
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Bijlage 1: Bewijzen kosten
Dag 1
Drankjes en hapjes kennismakingsspel: 60 euro in totaal
Algemene kosten uitwerking moordspel voor de hele periode (papier, aanwijzingen,...): 100 euro
Deze kosten zijn geschat na bezoeken aan verschillende supermarkten en decoratiewinkels. Dit
geldt tevens ook voor de kosten van de decoratie van de bus.

Dag 2
Rondleiding van 2 uur in Zollverein koolmijn: 130 euro voor 20 personen = 6,5 per persoon
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Dag 3
Tour brouwerij: € 15.85 per person incl. public transport

26

Culinaire stadstour: €33 per persoon

Dag 4
ZINKFABRIK ALTENBERG + ST. ANTONY-HÜTTE: €7,5 per persoon
MUSEUM EISENHEIM: €2,5 per persoon
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Dag 5
Picknick kosten: 5 euro per persoon
Snack kosten: 5 euro per persoon

De kostprijs van de lunch en snack zijn gebaseerd op schattingen van aankopen in een
supermarkt. Rekening houdend dat de prijzen voor voedsel en non-alcoholische dranken
lager liggen in Duitsland dan in België.
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Accommodatie

Autocar
De kosten van de autocar en reisleider zijn gebaseerd op de prijzen die terug te vinden zijn in het
wedstrijdreglement.
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