Infinity Road –
Autocarreis Ruhrgebied
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Reisomschrijving
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Dag 1
Maandag 3 september 2018
We vertrekken om 9.00 u in Brussel met de autocar richting Düsseldorf. Tijdens de rit naar
Düsseldorf worden de reizigers in een escape room spel ondergedompeld.
Ze moeten een aantal opdrachten oplossen zoals kruiswoordraadsels, moeilijke
rekensommen, woordspelingen enz. Als ze alle opdrachten tot een goed einde hebben
gebracht en de code hebben gekraakt, mogen ze de bus in Düsseldorf verlaten.

We komen rond 11.30 u aan in Düsseldorf. In de schaduw van de bus mogen de reizigers hun
belegde broodjes nuttigen die ze in de autocar hebben gekregen. Tijdens deze lunchpauze
mogen ze de autocar versieren met stiften op de speciale folie die we voor de reis hebben
aangebracht.
Na de korte lunchpauze is er een Segway tour doorheen het stadscentrum van Düsseldorf
gepland.

3

Tegen 16.00 u vertrekken we richting onze camping in Essen.

Op de camping zetten we samen de tenten op waar we de komende dagen in zullen slapen.
Er zijn 2 grote tenten voor telkens maximum 12 personen, twee kleine tentjes voor de
buschauffeur en de reisleider, en een halfopen tent waar we onder eten. Al deze tenten
staan aan de zijkant van de autocar, zodat de autocar eigenlijk als ‘schuilmuur’ wordt
gebruikt tegen eventuele regen of wind.
Als de tenten zijn opgezet kan iedereen zijn spulletjes uitladen en zich installeren in de
tenten met hun opblaasbare matrassen, slaapzak enz. die ze zelf hebben moeten
meebrengen.
Rond 18.00 u plaatsen we de tafels en stoeltjes die we hebben meegebracht onder de
halfopen tent en beginnen we aan ons hotdog-festijn.
Om de dag af te sluiten hangen we een groot wit doek over de autocar waarop we met een
beamer het dansspel ‘Just Dance’ mee projecteren. De reizigers kunnen zo samen dansen of
elkaar uitdagen wie er het beste in is.

4

Gedetailleerd routeschema: maandag 3 september 2018 (dag 1)
8.30 u: Samenkomst aan het station in Brussel-Zuid.
9.00 u: Vertrek met de autocar richting Düsseldorf.
9.15 u: Begin escape room spel.
Rit van 205km en duurt ongeveer 2u 30min.
11.30 u: Aankomst in Düsseldorf en het nuttigen van een kleine lunch.
12.30 u: Segway-tour doorheen het centrum van Düsseldorf.
16.00 u: Vertrek met de autocar richting de camping in Essen.
Rit van 33km en duurt ongeveer 40min.
16.40 u: Aankomst op de camping.
17.00 u: Opzetten van de tenten en spullen uitladen uit de autocar.
18.00 u: Tafeltjes en stoelen uitladen uit de autocar.
18.15 u: Hotdogs klaarmaken.
19.30 u: Doek over de autocar hangen om zo Just Dance te kunnen projecteren en te kunnen
dansen.
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Dag 2
Dinsdag 4 september 2018
We ontbijten rond 9.00 u en vertrekken terug met de autocar om 10.00 u richting PhönixWest in Dortmund waar we terugkeren in de tijd en een oude fabriek gaan bezoeken. Op
deze plek picknicken we ook in de schaduw van onze vertrouwde autocar.

Na ons bezoek aan de oude fabriek rijden we verder naar enigmania in het centrum van
Dortmund waar we een spel in een Escape room met Virtual Reality gaan spelen.
Na ons Virtual Reality spel brengen we een
bezoek aan het Brauerei-museum. Hier gaan
we te voet naartoe. Onderweg, in de
Münsterstraße staat de autocar ons op te
wachten en krijgen we een 4-uurtje.
Na dit bezoek wandelen we verder naar ‘Zum
alten markt’ waar we ons avondmaal gaan
nuttigen.

Na ons avondmaal rijden we terug naar de camping
waar ons een leuk spelletje ‘glow in the dark
bowling’ staat te wachten. We spelen dit spel ook
weer aan de zijkant van de bus, onder onze tent
waar we eten.
Het concept van dit spel is als volgt: We hebben 10
lege petflessen die we voor de helft vullen met
water en er dan een aantal glow sticks in steken.
Dus nu is het dan ook de bedoeling net zoals bij
echte bowling om de lichtgevende flessen i.p.v. de
kegels omver te werpen met een lichte bal.
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Gedetailleerd routeschema: dinsdag 4 september 2018 (dag 2)
9.00 u: ontbijt
10.00 u: Vertrek met de autocar naar Phönix-West in Dortmund.
Rit van 45km en duurt ongeveer 40min.
10.40 u: Aankomst in Phönix-West in Dortmund.
11.00 u: Bezoek aan oude fabrieksgebouwen.
13.00 u: Picknick in de schaduw van de autocar.
14.00 u: Vertrek met de autocar naar Enigmania in het centrum van Dortmund.
Rit van 5km en duurt ongeveer 10min.
14.10 u: Aankomst in Enigmania.
14.20 u: Begin van het escape room spel met VR in Enigmania.
15.30 u: Einde van het spel en vertrek te voet naar het Brauerei-museum.
2,4km wandelen en duurt ongeveer 30min.
15.45 u: Tussenstop in de Münsterstraße voor een 4-uurtje.
16.10 u: Aankomst en begin rondleiding in het Brauerei-museum.
17.30 u: Einde van het bezoek aan het Brauerei-museum en vertrek te voet naar ‘Zum alten
Markt’.
2km wandelen en duurt ongeveer 26min.
18.00 u: Aankomst aan ‘Zum alten Markt’ waar we ons avondmaal eten.
20.00 u: Vertrek met de autocar naar de camping.
Rit van 45km en duurt ongeveer 45min.
20.45 u: Aankomst op de camping.
21.30 u: Glow in the dark bowling.
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Dag 3
Woensdag 5 september 2018
Vandaag gaan we naar Duisburg. We ontbijten terug om 9.00 u bij de autocar op de
camping. Om 10.00 u vertrekken we naar het Landschaftspark Duisburg-Nord waar we na
een 45-tal minuten zullen aankomen.

We verlaten de bus en gaan kijken naar de bizarre constructie van de ‘Magic Mountain’ in
het park.
Na de ‘Magic Mountain’ halen we onze fietsen op die we hebben gehuurd en maken we een
fietstocht doorheen het Landschaftspark van zo’n 12km. Tijdens de tocht fietsen we langs de
verschillende mooie uitkijkpunten in het park.
Op een van zo’n punten zal de chauffeur met de autocar ons staan opwachten met een
kleine picknick.
Na de picknick fietsen we verder door het park en genieten we van de prachtige uitzichten.
Daarna fietsen we naar het Restaurant im Eichwäldchen waar de buschauffeur ons al staat
op te wachten. We dineren in het restaurant en keren daarna terug naar het
Landschaftspark om in het donker van een prachtige lichtshow te genieten.
Na de lichtshow rijden we terug naar de camping.
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Gedetailleerd routeschema: woensdag 5 september 2018 (dag 3)
9.00 u: ontbijt
10.00 u: Vertrek met de autocar naar het Landschaftspark Duisburg-Nord.
Rit van 25km en duurt ongeveer 45min.
10.45 u: Aankomst in Landschaftspark Duisburg-Nord en te voet vertrekken naar ‘Magic
Mountain’.
11.15 u: Aankomst bij ‘Magic Mountain’.
12.00 u: Fietsen ophalen en vertrekken op onze fietstocht van ongeveer 12km doorheen het
park.
13.00 u: Afspraak bij de autocar waar we onze kleine picknick nuttigen.
14.00 u: Verderzetten van de fietstocht naar het restaurant im Eichwäldchen.
Fietstocht van 19km en duurt ongeveer 1uur.
15.00 u: Aankomst bij het restaurant waar we nog een uurtje vrije tijd hebben.
16.30 u: Dineren in het restaurant im Eichwäldchen.
18.00 u: Terug vertrekken met de fiets naar Landschaftspark Duisburg-Nord.
19.00 u: Terugbrengen van de fietsen.
19.30 u: lichtshow
21.00 u: Terug vertrekken met de autocar naar de camping.
Rit van 25km en duurt ongeveer 45min.
21.45 u: Aankomst op de camping.
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Dag 4
Donderdag 6 september 2018
Vandaag kunnen we wat langer slapen en ontbijten we pas tegen 10.00 u.
Om 11.00 u vertrekken we richting het stadscentrum van Essen waar we een sightseeing
tour doen met onze autocar.

Doorheen Essen wordt er een beetje uitleg gegeven, maar op sommige plaatsen stopt de
autocar voor een 10-tal minuten. Telkens als we stoppen, krijgen de reizigers een fotoopdracht. De groep mag in kleine groepjes foto’s trekken, bijvoorbeeld de zotste foto, een
foto met een lokale bewoner, een woord uitbeelden, … Wie deze opdrachten als eerste tot
een goed einde kan brengen krijgt een beloning: iets typisch Duits, zoals een outfit of iets te
eten/drinken.
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Omstreeks 14.00 u wordt er een lunchpauze ingelast en krijgen de reizigers ook wat vrije
tijd. Ze mogen zelf kiezen waar in het centrum, aangezien er een grote keuze is aan cafés en
kleine restaurants. Tijdens de vrije tijd, mogen ze zelf voor hun avondeten zorgen.

Na de lunchpauze en vrije tijd van twee uur, wordt er aan de foto-opdracht verder gewerkt.
De sightseeing-tour gaat nog door tot 17.00 u. Iedereen moet hun foto’s naar ons
doorsturen. Dan verzamelt iedereen in de bus en gaan we terug naar de camping waar we
gaan avondeten om 17.30 u.

Na het avondeten verzamelen we allemaal aan de zijkant van de autocar en projecteren we
alle foto’s op het grote witte doek. De groep mag kiezen welke foto’s de beste waren. Dus
meerdere groepen kunnen winnen. Wij zorgen dan voor de prijzen.
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Gedetailleerd routeschema: donderdag 6 september 2018 (dag 4)
10.00 u: ontbijten
11.00 u: Vertrekken met de autocar richting het stadscentrum van Essen.
Rit van 9,5km en duurt ongeveer 30min.
11.30 u: Aankomst in het centrum van Essen.
11.30 u: Uitleg foto-opdracht
11.45 u: Begin sightseeing-tour en foto-opdracht op het stadscentrum van Essen (duur:
10min).
11.55 u: Met de autocar richting Botanischer Garten Grugapark.
Rit van 4,6 km en duurt ongeveer 12 min.
12.10 u: Botanischer Garten Grugapark (duur: 20min) €3 per persoon voor groepen groter
dan 10 personen.
12.30 u: Met de autocar richting Ruhr-rivier.
Rit van 5,7 km en duurt ongeveer 12 min.
12.45 u: Ruhr-rivier (Bergerhausen en dan te voet naar de rivier) (duur: 5 min + 10 min + 5
min).
13.05 u: Met de autocar richting Bochum Dahlhausen Railway museum.
Rit van 13,2 km en duurt ongeveer 21 min.
13.30 u: Bochum Dahlhausen Railway museum: (duur: 20 min).
13.50 u: Met de autocar richting het stadscentrum van Essen.
Rit van 13,5 km en duurt ongeveer 21 min.
14.15 u: Lunchpauze en vrije tijd.
16.00 u: Met de autocar richting Ruhr museum.
Rit van 5,6 km en duurt ongeveer 15 min.
16.15 u: Aankomst in het Ruhr museum: (20 min).
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16.45 u: Vertrekken met de autocar richting de camping.
Rit van 14,6 km en duurt ongeveer 25 min.
17.10 u: Aankomst op de camping.
17.30 u: Avondeten
18.30 u: Foto’s worden aan de zijkant van de autocar geprojecteerd (foto-opdracht).
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Dag 5
Vrijdag 7 september 2018
Vandaag staan we iets vroeger op om alles op te ruimen op de camping zoals de tenten,
tafels en stoelen en om te ontbijten. We vertrekken om 9.00 u om zo om 10.00 u aan de
toegangspoort van Movie Park Germany te staan.

We genieten vandaag van een hele dag pretpark plezier in Movie Park Germany!
Om 17.00 u verzamelen we terug aan de autocar om terug naar Brussel te vertrekken.
Daar komen we rond 20.00 u terug aan.
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Gedetailleerd routeschema: vrijdag 7 september 2018 (dag 5)
07.00 u: Tenten en spullen opruimen.
8.30 u: ontbijten
9.00 u: Vertrekken met de autocar naar Movie Park Germany.
Rit van 34km en duurt ongeveer 50min.
10.00 u: Aankomst in Movie Park Germany.
17.00 u: Terug verzamelen aan de autocar en vertrekken richting Brussel.
Rit van 251km en duurt ongeveer 2u 45min.
20.00 u: Aankomst in Brussel.
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Marketing
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Marketingcommunicatieplan

Voor het logo dachten we aan iets typisch uit het Rurhgebied, dus de industrie hoort daar
zeker bij. Eén van de activiteiten die de groep gaat doen is de ‘Magic Mountain’ beklimmen.
En door deze foto hadden we een idee voor het logo en ook direct voor de naam: Infinity
Road. We zien hierin het symbool voor oneindigheid. En Road verwijst naar de autocarreis.
Dus deze zijn gebaseerd op een bezienswaardigheid en dat kunnen we erbij zeggen tijdens
de reis en kunnen de reizigers een foto nemen van de inspiratie voor onze naam en logo. De
slogan voor onze reis is misschien dan Forever Ruhrgebied: de groep gaat zich voor eeuwig
deze reis herinneren als een toffe reis met veel activiteiten en creativiteit.

Bij ons marketingplan is het de bedoeling dat we zo veel mogelijk informatie kunnen geven
aan de klanten, maar toch niet te veel vrijgeven van heel de reis. We willen aan de hand van
foto’s bijvoorbeeld laten zien dat deze reis de moeite waard zal zijn, ook al is het niet een
voor de hand liggende bestemming.
Sociale media Een Facebook-pagina zou de meest gemakkelijke manier zijn om een groter
publiek te bereiken want de meeste mensen van onze doelgroep gebruiken
Facebook. Op de pagina zou al de nodige en praktische informatie verschijnen
met soms wat foto’s om interesse op te wekken. De belangrijkste, praktische
informatie zouden we dan vastmaken op de pagina. Maar we zouden niet alle
activiteiten er opzetten. Sommige activiteiten komen ze pas op het moment
zelf te weten.
Flyer

Dit zou hetzelfde zijn als op de Facebook-pagina, maar wat beknopter. Op
Facebook kunnen we elke dag of elke week iets zetten, maar op een flyer
moet alles kort maar duidelijk zijn. Misschien zou een flyer meer de aandacht
trekken dan een Facebook-pagina, omdat deze al te veel gebruikt wordt. Een
flyer is een ouderwetse, maar ook misschien een meer effectieve en handige
manier omdat alles direct op één flyer staat. Hier zouden er dan wel kosten
aan verbonden zijn en moeten we ook die kunnen distribueren.
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Uitgewerkt marketingcommunicatietool - Facebook
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Prijsberekening
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Componenten van het product

Kost

vervoer
catering
activiteiten
camping
materiaal en praktisch
overige kosten reisleider + chauffeur
totale inkoopprijs

€ 96,00
€ 67,40
€ 137,40
€ 44,36
€ 50,63
€43,41
€ 439,20

winstpercentage
totale netto kost ifv berekening van het
winstpercentage

9%

verkoopprijs voor BTW & verzekering
financieel onvermogen

Btw
verkoopprijs inclusief btw

€ 482,64

2,73%

Taksen
Verzekering financieel onvermogen
verkoopprijs
effectieve verkoopprijs

€ 39,53
€ 482,64

€ 13,18
€ 495,82
€ 3,52

0,15%

€

0,74

€ 500,08
€ 505.00

20

Afzonderlijke componenten van het product
Activiteiten
Düsseldorf
Segway tour
Dortmund
Escape room met VR
Brouwerijmuseum
Duisburg
Landschaftspark
Moviepark Germany
Toegang
Essen

€ 69,00

2u, per persoon

€ 69,00

€ 220,00
€ 2,50

voor 11 personen
per persoon

€ 20,00
€ 2,50

gratis toegang

€ 0,00

€ 26,90

per persoon

€ 26,90

€ 19,00

per persoon

€ 19,00
€ 137,40

totaal activiteiten PER persoon

Vervoer
aantal km totaal
bus kost

720 km
300€/ dag
0,85€/km

* 5 dagen
*720 km

totale kost vervoer
totale kost vervoer PER persoon
tol kost (type D, 3 assen) / km
afstand Brussel zuid- Duitse Grens
Raeren
totaal aantal km afgelegd in Duitsland
totale tol kost Duitsland
totale tol kost Duitsland per persoon

€ 1.500,00
€ 612,00
€ 2.112,00
€ 96,00

€ 0,176
140 km
720 -140-140

440
€ 77,44
€ 3,52
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Praktisch en extra materiaal
praktisch
tafels
tenten
tentjes chauffeur + reisleider
projectiedoel
beamer
papier op bus

€ 4,50
€ 900,00
€ 36,00
€ 40,00
€ 75,00
€ 34,90

2*450 euro
2*18 euro

extra materiaal
lampionnen
slinger
stickers bus

€ 9,85
€ 6,50
€ 7,25

totale prijs praktisch + extra materiaal
totale prijs PER persoon

€ 1.114
€ 50.63

Camping
camping (4dagen)
prijs per volwassene
prijs tentplaats
toeslag grote
tentplaats

aantal
22+chauffeur +
reisleider
4
4

totaal prijs camping 4 dagen
totaal prijs PER persoon

aantal dagen
4

prijs per stuk
€ 8,60

totaal
€825,60

4
4

€ 7,00
€ 2,40

€112,00
€ 38,40

€976,00
€44,36

Catering
catering
per dag/ persoon

€ 13,48

totaal 5 dagen budget/persoon

€ 67.40
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Overige kosten reisleider + chauffeur
overige kosten chauffeur + reisleider
reisleider
eten chauffeur + reisleider

125 euro/dag
13 euro/dag + 5
extra maaltijden x
20 euro

€ 625,00
€ 330,00

totale overige kosten reisleider +chauffeur

€ 955,00

totaal overige kosten PER persoon

€ 43,41

Totale prijzen tabel samenvattend PER persoon
prijzen tabel Per persoon
activiteiten

€ 137,40

vervoer

€ 96,00

praktisch en extra materiaal

€ 50,63

camping

€ 44,36

catering

€ 67,40

overige kosten reisleider +chauffeur

€ 43,41
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Verantwoording van ons reisprogramma
De reden waarom we deze steden, dus ook deze route, gekozen hebben, is omdat er veel
variëteit is. We wilden overal iets anders doen en beleven. We hebben geprobeerd om een
reisschema te maken waarbij de groep elke dag op een andere manier de steden ontdekt. Er
zit veel variëteit in de activiteiten en we zijn zo creatief mogelijk aan het werk gegaan. We
hebben voor activiteiten gekozen die niet te ver van elkaar liggen, zodat de groep niet de
hele tijd in de autocar moet zitten.
We hebben ervoor gezorgd dat het oude en nieuwe Duitsland in de reis zou zitten. Dus het
industriële en het moderne aspect van Duitsland dat veel te zien is. Ook het typisch Duits
wilden we erin verwerken. Zo krijgen de winnaars als beloning na de foto-opdracht iets
typisch Duits. Dat is het enige typisch Duits wat we in onze reis verwerkt hebben, want
anders zou deze reis niet erg innoverend zijn. Dat hebben we ook geprobeerd om in onze
reis te verwerken. Zo gaan ze een escape-room doen met Virtual Reality, met een segway
Düsseldorf ontdekken en een hotdog-festijn houden op de camping. Dat laatste vonden we
ook iets nieuws omdat ze zelf hun eigen hotdogs mogen maken, hun persoonlijke. Het
persoonlijke aspect zit er ook soms in, bijvoorbeeld bij het hotdog-festijn en ook met de bus.
Ze mogen de bus personaliseren, zo creëert dat ook een band in de groep, omdat ze samen
iets doen.
De reden waarom we deze camping hebben gekozen is door de ligging en ook omdat de
autocar daar mag staan. Essen ligt dichtbij de andere steden die we gaan bezoeken. Het
heeft dus een centrale ligging.
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Opdrachtomschrijving van de reisleider
Dag 1
De groep ontvangen aan het station in Brussel-Zuid.
Uitleg geven over de escape-room spel.
- Alle spelletjes meebrengen.
Segway-tour in Düsseldorf
- Route uitleggen
- De tour mee begeleiden
- De groep bij elkaar houden.
Lunch in Düsseldorf.
- Zorgen voor broodjes (voor de reis).
Opzetten van de tenten
- Tenten en matrassen meebrengen
Hotdog-festijn
- Zorgen voor tafels en stoelen.
- Alle ingrediënten voor de hotdogs kopen.
Just Dance op de zijkant van de autocar projecteren.
- Doek meebrengen om op te projecteren.
- Zorgen voor een beamer
- Just Dance spel meebrengen.

Dag 2
Ontbijt
- Zorgen voor het ontbijt (voor de reis).
Bezoek aan de oude fabrieksgebouwen
- Uitleg geven over de gebouwen (vroeger en nu).
Picknick in Dortmund
- Zorgen voor het eten (voor de reis).
Escape-room spel
- Uitleg geven
- Groep verdelen in kleinere groepen.
Bezoek aan het Brauerei-museum.
- De groep naar het museum begeleiden (te voet).
Tussenstop in Münsterstraße
- Zorgen voor vieruurtje (voor de reis).
Avondmaal aan ‘Zum alten Markt’
- De groep begeleiden naar ‘Zum alten Markt’.
Glow in the dark bowling op de camping
- Benodigdheden voor het spel meebrengen.
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Dag 3
Ontbijt
- Zorgen voor het eten (voor de reis).
‘Magic Mountain’
- De groep naar ‘Magic Mountain’ begeleiden.
- Uitleg geven over deze bezienswaardigheid.
Fietstocht
- Groep met de fiets begeleiden
Picknick
- Zorgen voor het eten (voor de reis).

Dag 4
Ontbijt
- Zorgen voor het eten (voor de reis).
Foto-opdracht
- Uitleg geven aan de groep.
Sightseeing
- Bij elke bezienswaardigheid een beetje uitleg geven.
Avondeten
- Zeggen voor de lunchpauze dat de groep zelf voor het eten mag zorgen.
Foto-opdracht (op de camping)
- Foto’s ontvangen van de groepjes
- Foto’s projecteren op het doek met de beamer aan de zijkant van de autocar.
- Beloning geven aan de winnaars (kopen voor de reis)

Dag 5
Tenten en spullen opruimen.
Ontbijt
- Zorgen voor het eten (voor tijdens de rit).
Movie Park Germany.
- Uitleg geven over Movie Park Germany.

26

Bronnenlijst
- Escape room VR in Dortmund: https://www.enigmania.de/en/virtual-reality/
- Brauereimuseum:
https://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/brauerei_museum/start_brauer
eim/index.html
- Movie Park Germany: https://www.movieparkgermany.de/nl
- Düsseldorf: https://www.tripadvisor.be/Attractions-g187373-ActivitiesDusseldorf_North_Rhine_Westphalia.html
- Essen: http://www.grugapark.de/english/entrance-prices.html
- Essen: http://www.eisenbahnmuseum-bochum.de/besucherinformationen/informationsin-english/index.php
- Essen: https://www.ruhrmuseum.de/besucher-informationen/oeffnungszeiten-und-preise/
- http://www.restorent.be/product/tafel-6p-180x80
- rentmania.be
- http://www.rentek.be/nieuw-de-verhuur-benq-beamer-fastfold-projectie-scherm/
- http://www.blokker.be/nl/wonen-en-vrijetijd/wanddecoratie/legamaster-magic-chartwhiteboard-60-cm-wit
- https://www.feestfirma.be/lampionnen/lampion-white
- https://www.bol.com/nl/p/vlaggenlijn-duitsland-10-meter/9200000021712628/
- https://www.printdeal.be/nl/producten/stickers/stickers-vinyl-groot-formaat
- https://www.bol.com/nl/p/300-cm-complete-tv-led-rgb-strip-set-inclusiefafstandsbediening-tv-led-strips-multicolor-inclusief-ifr-afstandsbediening-plug-and-playtv-led-rgb-strip-set/9200000082288785/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002042-G49268817103-S-3757639667259200000082288785&gclid=EAIaIQobChMI0YrD_Nmj2gIVjZztCh3ApQjnEAQYASABEgIIN_D
_BwE&gclsrc=aw.ds
- http://www.knauscamp.de/
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Bijlagen – prijsberekening
Camping

* Deze prijsofferte was enkel voor 21 personen. We hebben in de prijsberekening op pagina
20 en 22 een nieuwe berekening gemaakt voor 24 personen (incl. chauffeur en reisleider).
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Tafels

http://www.restorent.be/product/tafel-6p-180x80
Slaaptenten

http://www.rentmania.be/index.php/tenten/kampeertent-slaaptent-xl-deluxe.html
Lampionnen

https://www.feestfirma.be/lampionnen/lampion-white
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Beamer en projectiedoek

http://www.rentek.be/nieuw-de-verhuur-benq-beamer-fastfold-projectie-scherm/
Slingers

https://www.bol.com/nl/p/vlaggenlijn-duitsland-10-meter/9200000021712628/
Stickers: on de bus
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http://www.blokker.be/nl/wonen-en-vrijetijd/wanddecoratie/legamaster-magic-chartwhiteboard-60-cm-wit
Activiteiten Essen:
Botanischer Garten Grupapark

http://www.grugapark.de/english/entrance-prices.html
Bochum Dahlhausen Railway museum

http://www.eisenbahnmuseum-bochum.de/besucherinformationen/informations-inenglish/index.php
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Ruhr museum

https://www.ruhrmuseum.de/besucher-informationen/oeffnungszeiten-und-preise/
Movie Park Germany

https://tickets.movieparkgermany.de/funnel/orderflow?execution=e1s1#!
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