Into Germany
Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

Travel agency: Into Germany

Into Germany

1

Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

VOORWOORD

Deze opdracht werd gemaakt in het kader van onze opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement in samenwerking
met Beroepsvereniging van Autobus en Autocar Ondernemers (BAAV) en RuhrTourismus.
Als touroperator “Into Germany” bieden we met veel plezier een unieke vijfdaagse rondreis voor jongeren aan
doorheen het boeiende Ruhrgebied. Het wordt een veelbelovende ervaring waarbij ook het reizen met autocar voor
indrukwekkende en onvergetelijke momenten zal zorgen.
Hierbij willen wij volgende personen bedanken:
Onze dank gaat uit naar meneer Becuwe voor de verschillende tips, raad en feedback die we van hem kregen inzake
het reizen met autocar.
Ook willen we alle contactpersonen bedanken die tijd maakten voor het beantwoorden van onze mails en vragen.
We richten in het bijzonder een woord van dank tot onze betrokken vakdocenten. Zij stonden ons steeds bij doorheen
dit project en waren bereid hun vakkennis met ons te delen.
U kunt alvast een kijkje nemen op onze website via www.intogermany.weebly.com.
Wij hopen dat u met plezier onze reis mag ontdekken!
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Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

DOELGROEPANALYSE EN MOTIVATIE

In deze doelgroepanalyse zullen we de verschillende aspecten overlopen van wat jongeren van 18 tot 25 jaar wensen
en verwachten op vakantie. We bespreken onder andere: accommodatie, vervoer, gastronomie, activiteiten, prijs en
reistype.
3.1

REISTYPE

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben vaak andere reistypes. De ene vindt een all-in strandvakantie leuk,
sommigen een citytrip en anderen verkiezen avontuurlijke reizen.
Voor onze reis naar het Ruhrgebied mikken wij op jongeren die van een citytrip met avontuurlijke aspecten houden.
In ons programma bezoeken we de grootste steden in combinatie met het avontuurlijke net buiten de stad.
Jongeren die te vinden zijn voor avontuur en citytrips, hechten meer belang aan de beleving van de reis. Prijs speelt
bij onze doelgroep vaak een grote rol en ook de opvulling van de reis is cruciaal. Daarom kiezen wij ervoor om elke
dag activiteiten te organiseren.
Op stap gaan, hun eigen ding en alles ontdekken is belangrijk voor deze leeftijdscategorie. Een reisleider zou volgens
ons daarom een minder goede optie zijn. Een reisbegeleider daarentegen is een betere optie; ze helpt de klanten en
doet het administratieve aspect ter plaatse. De jongeren zijn vrij tijdens de activiteiten om alles op eigen tempo en
naar eigen interesse te ontdekken.
Onze conclusie is om te werken met een reisbegeleider en dagelijkse thema’s te integreren in de reis. Zo zullen we
er één avontuurlijke dag in stoppen, een dag waar culinaire aspecten meer aan bod komen, een typische citytripdag
etc. Zo zullen de jongeren proeven van andere activiteiten tijdens de reis en wordt het niet langdradig. Het zal dus
een citytrip worden waar we verschillende steden ontdekken met avontuurlijke aspecten in het Ruhrgebied.
3.2

PRIJS

De prijs houden we goedkoop, we werken met jongeren vanaf 18 jaar tot 26 jaar. In die leeftijdscategorie werken
sommigen al en sommigen studeren nog, hun budget varieert dus enorm. Onze reis willen we voor iedereen mogelijk
maken daarom houden we de prijs laag.
In het algemeen opteren de reeds werkende jongeren tevens voor een goedkopere prijs. Om dit mogelijk te maken
staken we enkele goedkopen of zelfs gratis activiteiten in het programma. We sluiten ook luxueuze hotel en chique
restaurants uit.
De richtprijs per persoon houden we tussen de €400 en €550.
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ACCOMMODATIE

Jongeren hebben niet super veel comfort en faciliteiten nodig tijdens hun reis. Ondanks ze vaak een beperkter budget
hebben zorgen wij ervoor dat de accommodatie aan hun wensen voldoen.
De jongeren kunnen gegarandeerd volgende zaken verwachten qua accommodatie:
-

Comfortabele bedden
Kamer met douche/bad
Gratis wifi
Uitgebreid ontbijt

Bijkomende faciliteiten zijn dus een meerwaarde voor zowel de rondreis als voor de jongeren. We mikken hiermee
voornamelijk op hostels en driesterrenhotels.
3.4

VERVOER

Het belangrijkste voor jongeren is dat het vervoer goedkoop en snel is. Het vliegtuig nemen is geen optie aangezien
de afstand Brussel – Ruhrgebied te kort is. De trein daarentegen is een interessante optie, maar wordt niet door vele
reisorganisatoren gehanteerd wegens de timetables en de meerdere tussenstops.
Het lijkt ons de beste optie om de autocar te gebruiken tijdens onze rondreis naar het Ruhrgebied. Vandaag de dag
biedt de autocar heel veel comfort en kan de reisorganisator zelf de uren van vertrek kiezen. Een ander pluspunt is
dat de jongeren geen rekening moeten houden met het vervoer ter plaatse. We voorzien enkele extra faciliteiten
aan boord zoals; gratis wifi, USB-poorten en een toilet.
3.5

ACTIVITEITEN

Activiteiten tijdens de rondreis zijn van cruciaal belang voor onze doelgroep. Het is niet de bedoeling dat jongeren
extreem veel musea, kerken… bezoeken. Onze nadruk ligt op beleving.
We steken cultuur in ons programma, maar houden dit beperkt. Deze activiteiten zijn vaak gekoppeld aan iets actiefs.
We leggen tevens de nadruk op moderne cultuur om zo niet alleen de geschiedenis van het gebied aan bod te laten
komen.
We kiezen dus voor goedkope of gratis activiteiten die voor iedereen doenbaar zijn. Zo niet wordt de activiteit
facultatief en kunnen de reizigers die naar eigen keuze bezoeken of doen. (Bv: voetbalstadion bezoek).
Daarnaast voorzien we ook activiteiten op de autocar tijdens iets langere ritten. Door het gebruik van een busboekje,
willen we de groep alvast in sfeer brengen. Dit boekje wordt door onze organisatie aangeboden in het begin van de
reis.
Het doel en de hoofdzaak van onze activiteiten is dat de jongeren plezier hebben en mekaar binnen de groep leren
kennen. We nemen er actieve en educatieve aspecten in op, maar het is zeker niet de bedoeling om schoolse
activiteiten te voorzien met zoekopdrachten of gidsen. We willen aan de hand van de activiteiten tonen dat het
Ruhrgebied meer te bieden heeft dan geschiedenis en industrie. Ons hoofddoel is dat de jongeren naar huis gaan en
een positief beeld over het Ruhrgebied en dat het wel degelijk geschikt kan zijn voor jongeren.
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GASTRONOMIE

Een nieuwe hype bij de jongeren is brunchen of iets gaan drinken/eten naar originele horecazaken. Jongeren zijn
sterk beïnvloedbaar door sociale media en tegenwoordig zit ook bijna elke jongere op dergelijke netwerken zoals
Instagram en Facebook. Hierdoor is er een “foodiehype” ontstaan. Jongeren en bloggers gaan in speciale zaken iets
bestellen en nemen daar vaak foto’s van en posten die op sociale media. We merken dat dit vaak voorkomt en dat
kan ook een belangrijk aspect zijn in onze reis.
Een voorwaarde van de “foodiehype” is dat het goedkoop is en op unieke, moderne of juist authentieke locatie.
Ons doel tijdens onze reis is om de jongeren een goed ontbijt te geven aangeboden in het hotel. Maar voor lunch en
avondmaal of gewoon iets drinken zullen we speciale locaties uitzoeken voor onze jongeren maar die nog steeds
goedkoop zijn. We geven ook amper inbegrepen maaltijden of voorgesproken menu’s. Zodat mensen met een
budget, allergieën, vegetariërs ,.. hun eigen maaltijd kunnen kiezen. Elk naar eigen wens en eigen budget. We zijn
ervan overtuigd dat meedoen aan de hype van het origineel gaan eten en drinken een extra beleving geeft voor de
jongeren.
3.7

REISPERIODE

De rondreis in het Ruhrgebied gaat door in de herfstvakantie. Deze vakantie leek ons het meest geschikt voor onze
doelgroep. Studenten studeren tijdens de kerstvakantie en hebben dus geen tijd om een rondreis te maken. De
lesvrije week verschilt vaak van school tot school, vervolgens is de krokusvakantie volgens ons te fris om enkele
avontuurlijke buitenactiviteiten te plannen. Ten slotte wordt de paasvakantie vaak gezien als een blokperiode voor
vele studenten.
Door eigen ervaring en bevraging van jongeren is juli een maand waar jongeren willen werken om geld te verdienen
om te kunnen genieten in september na de herexamens. Idem voor de maand september; vele studenten hebben
een afwijkende vrije periode tijdens deze maand.
Wij kozen de herfstvakantie omwille van zijn milde temperaturen en omdat in het algemeen elke student vrijaf heeft.
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REISPROGRAMMA

Welkom aan boord naar ons avontuur in het Ruhrgebied, de plaats waar onze jongeren dingen zullen beleven en met
vrienden voor het leven naar huis keren.
We bieden een reis aan voor de zelfstandige, veelzijdige en avontuurlijke jongere aan. Ze zien cultuur en de echt
geschiedenis van het gebied door ze erin te dompelen via interactieve activiteiten.
We bieden sportieve en avontuurlijke activiteiten aan in combinatie met vrije tijd zodat ze naar eigen interesse de
bestemming kunnen ontdekken. De bedoeling van de sportieve activiteiten en de recreatie op de bus en in het hotel
is dat de jongeren naar huis gaan met een goed groepsgevoel en met nieuwe vrienden. We richten ons zeer op het
aspect van “teambuilding”.
Verder werken we ook in dagthema’s. Zoals “Let’s workout”, de dag waar we sportieve activiteiten doen, of
“Hangover in Hagen” waar ze letterlijk, hun kater van de laatste avond kunnen verhelpen in een heerlijke sauna. Elke
dag zetten we een ander aspect van het Ruhrgebied in de kijker.
Zoals eerder vermeld, kunnen de jongeren reeds kennis maken met de bestemming met het busboekje dat wordt
uitgedeeld bij vertrek.
Zo, hou je vast want het avontuur begint!
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DRAAIBOEK

Dag 1

31/10/18: Let’s workout!
“We beginnen onze reis
met een pak sportieve
activiteiten
met
teambuilding karakter, zo
leren ze elkaar meteen op
een toffe manier kennen.”

Totale rijtijd: 3h40 min

Uur

Activiteit

Duur
en
kilometers naar
de stops

8h30

Om 8h30 worden de reizigers verwacht aan de
voorkant van Station Brussel-Zuid (midi). Om 8h45
vertrekken we richting Duisburg.

Duur: 2h30 min

10h40

Kleine plas en tank stop in AC/Tulip Inn te Sevenum (NL)
tussen Eindhoven en Venlo.

11h00

Einde van de pauze, we zetten onze reis verder naar
Duisburg.

12h00

Aankomst in Duisburg + (eigen lunch) Picknick in het
Immanuel-Kant-Park.

12h30

De fietsen staan klaar in het Immanuel Kant-Park, we
doen een fietsroute in Duisburg.

14h15

Om 14h15 eindigt de fietsroute, om 14h30 vertrekken
we naar de Tiger & Turtle.

Duur: 15min

We beklimmen de Tiger & Turtle Mountain. Na een
halfuur vertrekken we naar het Alpincenter in Bottrop.

Duur: 35 min

14h45

15h50

We komen toe in het Alpincenter, tegen 16h15 staat
iedereen op de latten en kan het skiën beginnen.

18h15

Na 2 uur skiën zullen de jongeren hun latten
terugbrengen en mogen ze aanschuiven aan het Buffet.

20h00

De jongeren staan aan de ingang klaar voor vertrek
naar het hotel.

Totale km’s: 280

Into Germany

Km: 221

20h30

We komen aan in het hotel, we checken in en de
jongeren hebben de mogelijkheid om even te rusten of
zich op te frissen.

22h00

We doen nog een speeddate spel in de conferentie
ruimte van het hotel. (Duurt een uur).

Km: 9

Km: 40

Duur: 20 min
Km: 10
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Uur

Activiteit

Duur
en
kilometers
naar de stops

08h45

De jongeren staan klaar aan de receptie om op 9h00 te
vertrekken naar het Landschafspark.

Duur: 25 min

09h30

We komen aan in het park. Tegen 9h45 zijn de jongeren
begonnen aan de GPS – Treasure Hunt in the old
Ironworks.

12h45

Vertrek naar het Grugapark.

1/11/18: Adventure on
top!
“Vandaag
komt
de
avonturier in ons naar
boven, treasurehunting,
het Grugapark ontdekken
en escaperooms, let the
adventure begin!”

Duur: 30 min
Km: 25

13h15

We komen aan in het Grugapark. De jongeren kunnen in
het park iets eten en dan het park ontdekken.

15h10

We steken de straat over naar de escape rooms, waar om
15h30 de eerste groep start.

17h00

De tweede groep start met de escape room. (De andere
groep kan kiezen: in het park blijven of in de escape room
blijven).

18h15

Beide groepen hebben gedaan met het spel, we zullen nu
iets gaan eten in Hans Im Glück essen.

Te voet
doen.

20h00

We vertrekken van het restaurant terug naar het Hotel.

Duur: 15 min

Totale rijtijd: 1h10 min
Totale km’s: 55

Km: 23

te

Km: 6.2
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Dag 3

2/11/18: Essen in Essen
“Essen staat bekend om zijn
bekende lunchboetiekjes en
overheerlijk eten, vandaag
aan de jongeren om dit zelf
te
ontdekken.
Mooie
Instagram
foto’s
gegarandeerd!”

Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

Uur

Activiteit

Duur en kilometers
naar de stops

10h15

De jongeren staan om 10h15 klaar aan de receptie zodat
we tegen 10h30 zeker kunnen vertrekken naar het
Zollverein Coal Mine Industrial Complex.

Duur: 10min

10h45

We komen aan in het Zollverein Coal Mine Industrial
Complex te gaan. Waar hun daar een tour in eigen taal of
Engels staat te wachten.

12h45

De jongeren staan klaar en we vertrekken om 13h00 naar
centrum Essen.

13h15

Vrij in centrum essen, om te lunchen, shoppen en naar
eigen interesse dingen te bezoeken.

17h00

Vertrek naar Recklinghausen waar we zullen dineren en
genieten van het Recklinghausen Leuchtet.

Totale rijtijd: 1h45 min

18h00

Diner bij “Bei Boente”

Totale km’s: 77

19h30

Start wandeling waar we de verlichte gebouwen
bewonderen en iets zullen drinken. (Ong. 1h30)

21h00

We vertrekken terug naar het hotel in Essen.

Km: 5

Duur: 15min
Km: 7

Duur: 40 min
Km: 32.5

Duur: 40min
Km: 32.5
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Uur

Activiteit

Duur
en
kilometers naar
de stops

9h00

De jongeren staan klaar aan de receptie om uit te
checken en om 9h15 vertrekken we naar Dortmund.

Duur: 40 min

10h00

Aankomst Dortmund: Jongeren zijn tot 14h00 vrij.

14h00

De jongeren staan om 14h00 klaar aan de bus, om
14h15 kunnen we vertrekken naar de Florianturm
toren.

Duur: 7min

Vertrek naar LWL Industrial Museum Zollern.

Duur: 20min

3/11/18: Calm before the
storm
“Een kalmere en rustige
dag voor de stormige en
levendige avond, waar de
jongeren volledig los
kunnen gaan in de
discotheek.”

Totale rijtijd: 1h47 min
Totale km’s: 80.5

Km: 43.7

15h30

Km: 2.8

Km: 15
16h00

De jongeren komen aan in het LWL Industrial
Museum Zollern. Ze bezoeken het museum op eigen
tempo.

17h15

De jongeren staan klaar aan de bus, om 17h30
vertrekken we naar Dortmund om daar in Sausalito’s
te eten.

18h00

Diner in restaurant Sausalito’s

19h30

Terug naar Hotel + inchecken

Duur: 25 min
Km: 15

Duur: 15 min
Km: 4

22h00

Into Germany

We sluiten de avond af door iets te gaan drinken en
naar de NIGHTROOMS-discotheek te gaan.
(Facultatief)

Met metro.
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Dag 5

Uur

Activiteit

Duur en kilometers naar
de stops

10h30

Check-out hotel. + vertrek naar Hagen.

Duur: 45min
Km: 33

4/11/18:
Hagen

Hangover

in

“Na de hevige avond
gisteren volgt natuurlijk
kalmte en de nodige
ontspanning of zelf voor
sommigen
een
ontkatering.”
Totale rijtijd: 4h55 min

11h30

Lunch in restaurant Vapiano (incl.)

13h00

Vertrek naar Westfalenbad

Km: 3
13h30

Wellness in Westfalen bad + zwemmen

16h30

Vertrek naar Brussel-Zuid + animatie op de
bus.

18h30

Pauze rond Aachen om te eten (McDonald’s)

19h30

Verder rijden naar Brussel-Zuid

Totale km’s: 326

Duur: 2h00
Km: 140

Duur: 2h00
Km:150

21h30

Into Germany

Duur: 10 min

Aankomst aan de voorkant van station
Brussel-Zuid (midi).
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ROUTEOVERZICHT

Route naar het Ruhrgebied (heen)

Route naar Brussel (terug)
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Route tijdens de reis

Dag 1: Duisburg
Dag 2: Duisburg => Essen
Dag 3: Essen => Recklinghausen => Essen
Dag 4: Essen => Dortmund
Dag 5: Dortmund => Hagen
=> dit icoon staat voor de dag van overnachting.

Overzichtskaart
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RIJ- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT

LET'S WORKOUT
31/10/2018

DAG 1

VERTREK

AANKOMST

DUUR RIT

AANTAL KM

8:45

10:40

2:55

165

Station Brussel-Zuid (midi)
Brussel-Zuid, Avenue Fonsny 47B,
1060 Brussel

AC Tulip Inn
Kleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum,
Nederland

10:40

12:00

1:20

56

15'

9

RIT 1

RIT 2

AC Tulip Inn

Immanuel-Kant Park Duisburg
Düsseldorfer Straße/Ecke FriedrichKleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum,
Wilhelm-Straße,
Nederland
47051 Duisburg, Duitsland
RIT 3
14:30
Immanuel-Kant Park Duisburg
Düsseldorfer Straße/Ecke
Friedrich-Wilhelm-Straße,
47051 Duisburg, Duitsland

14:45
Tiger & Turtle – Magic Mountain

15:15
Tiger & Turtle – Magic Mountain
Ehinger Str. 117,
47249 Duisburg, Duitsland

15:50
AlpinCenter Botrop
Prosperstraße 299-301,
46238 Bottrop, Duitsland

35'

40

20:00
AlpinCenter Botrop
Prosperstraße 299-301,
46238 Bottrop, Duitsland

20:20
Bildungshotel Essen
Blücherstraße 1,
45141 Essen, Duitsland

20'

10

Ehinger Str. 117,
47249 Duisburg, Duitsland

RIT 4

RIT 5

DAG 1

Into Germany
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ADVENTURE ON TOP
1/11/2018

DAG 2

VERTREK

AANKOMST

DUUR RIT

AANTAL KM

9:00

9:25

25'

23

Bildungshotel Essen
Blücherstraße 1,
45141 Essen, Duitsland

Landschaftspark Duisburg-Nord
Emscherstraße 71,
47137 Duisburg, Duitsland

12:45

13:15

30'

25

Landschaftspark Duisburg-Nord

Grugapark Essen

Emscherstraße 71,
47137 Duisburg, Duitsland

Virchowstraße 167a,
45147 Essen, Duitsland

20:00
Restaurant Hans im Glück
Rüttenscheider Str. 203,
45131 Essen, Duitsland

20:15
Bildungshotel Essen
Blücherstraße 1,
45141 Essen, Duitsland

15'

6,2

RIT 1

RIT 2

RIT 3

DAG 2
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ESSEN IN ESSEN
2/11/2018

DAG 3

VERTREK

AANKOMST

DUUR RIT

AANTAL KM

10:30

10:40

10'

5

Bildungshotel Essen
Blücherstraße 1,
45141 Essen, Duitsland

Zollverein Coal Mine
Industrial Complex
Gelsenkirchener Str. 181,
45309 Essen, Duitsland

13:00

13:15

15'

7

40'

32,5

40'

32,5

RIT 1

RIT 2
Zollverein Coal Mine
Industrial Complex

Centrum Essen

Gelsenkirchener Str. 181,
45309 Essen, Duitsland

Centrumstraße,
45307 Essen, Duitsland

17:00

17:40
Brouwerij-café
Suberg's bei Boente
Augustinessenstraße 4,
45657 Recklinghausen, Duitsland

RIT 3

Centrum Essen
Centrumstraße,
45307 Essen, Duitsland
RIT 4

21:00
21:40
Centrum Recklinghausen
Bildungshotel Essen
Augustinessenstraße 4,
Blücherstraße 1,
45141
45657 Recklinghausen, Duitsland
Essen, Duitsland

DAG 3
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CALM BEFORE THE STORM
3/11/2018

DAG 4

VERTREK

AANKOMST

DUUR RIT

AANTAL KM

9:00

9:40

40'

43,7

Bildungshotel Essen
Blücherstraße 1,
45141 Essen, Duitsland

Centrum Dortmund
Dortmund, Duitsland

14:15

14:22

7'

2,8

Centrum Dortmund

Florianturm toren

Dortmund, Duitsland

Florianstraße 2,
44139 Dortmund, Duitsland

15:30
Florianturm toren
Florianstraße 2,
44139 Dortmund, Duitsland

15:50
LWL Industrial Museum Zollern
Grubenweg 5,
44388 Dortmund, Duitsland

20'

15

17:30
LWL Industrial Museum Zollern
Grubenweg 5,
44388 Dortmund, Duitsland

17:55
Restaurant Sausalito's
Kleppingstraße 20,
44135 Dortmund, Duitsland

25'

15

19:30
Restaurant Sausalito's
Kleppingstraße 20,
44135 Dortmund, Duitsland

19:45
Hotel Senator Dortmund
Münsterstraße 187,
44145 Dortmund, Duitsland

15'

4

RIT 1

RIT 2

RIT 3

RIT 4

RIT 5

DAG 4
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HANGOVER IN HAGEN
4/11/2018

DAG 5

VERTREK

AANKOMST

DUUR RIT

AANTAL KM

10:30

11:15

45'

33

Hotel Senator Dortmund
Münsterstraße 187,
44145 Dortmund, Duitsland

Restaurant Vapiano Hagen
Elbersufer 1,
58095 Hagen, Duitsland

13:00

13:10

10'

3

Restaurant Vapiano Hagen

Westfalenbad Hagen

Elbersufer 1,
58095 Hagen, Duitsland

Stadionstraße 15,
58097 Hagen, Duitsland

16:30
Westfalenbad Hagen
Stadionstraße 15, 58097 Hagen,
Duitsland

18:30
McDonalds Aachen
Zollamtstraße 1, Bahnhofsplatz,
52064 Aachen, Duitsland

2u

140

19:30
McDonalds Aachen
Zollamtstraße 1, Bahnhofsplatz,
52064 Aachen, Duitsland

21:30
Station Brussel-Zuid (midi)
Brussel-Zuid, Avenue Fonsny 47B,
1060 Brussel

2u

150

RIT 1

RIT 2

RIT 3

RIT 4

DAG 5

Into Germany
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326km
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DAG PER DAG
DAG 1, WOENSDAG 31/10/18 : LET’S WORKOUT!

Voormiddag
Om 8h30 worden de reizigers verwacht aan de voorkant van station BrusselZuid (midi). De bagage wordt in de bus geladen, en de aanwezigheden
worden opgenomen. We verwachten dat om 8h45 te kunnen vertrekken.
Onderweg maken we tijd voor de Kahootquiz. Om 10h00 voorzien we een
kleine pauze van 20 minuten aan de Shell op de A2 net voor Guttecoven. De
jongeren kunnen tijdens de pauze snacks kopen, toiletbezoek doen of
gewoon eens de benen strekken.
We rekenen rond 12h00 toe te komen in Duisburg aan het Immanuel KantPark. Waar de jongeren kunnen picknicken. Ze hebben hun eigen lunch mee.
De jongeren krijgen ook hun busboekje (in bijlage) mee. Daarin staat hun reisroute, animatie en paar toffe puzzels.

Namiddag
Na een halfuurtje lunch staan de fietsen om 12h30 klaar aan het Immanuel Kant-Park. Via hun digitaal reisprogramma
zullen ze de route kunnen raadplegen. De bedoeling is dat de jongeren zelf de route volgen en zorgen dat ze om
14h15 terug aan het park staan.
Om 14h15 worden alle jongeren terugverwacht. We rekenen op een 15 minuten om de fietsen netjes terug te
plaatsen, eventuele laatkomers op te wachten. Om 14h30 vertrekken we naar onze volgende stop, de Tiger & Turtle
Mountain. Dit is een korte stop waar de jongeren de “berg” kunnen beklimmen en genieten van het uitzicht.
Om 15h50 komen we toe in het Alpincenter in Bottrop. We rekenen erop dat de jongeren tegen 16h15 hun materiaal
hebben en kunnen skiën. Ze kunnen 2 uur op de piste genieten van de sportieve activiteit. Indien ze eerder willen
stoppen kunnen ze zich al gaan omkleden en in het restaurant wachten. Tegen 18h15-18h30 worden de jongeren
aan het buffet verwacht. Die zit inbegrepen in de prijs.

Avond
Om 20h00 staat iedereen klaar aan de ingang van het Alpincenter. Om 20h10 kunnen we met de bus naar het
Bildungshotel Essen vertrekken. We komen daar om 20h30 aan, we checken ons in en de jongeren krijgen de
mogelijkheid om even te rusten of zich op te frissen.
Om 22h staan onze jongeren klaar aan de conferentieruimte. We spelen voor een uur nog het grote “speeddate”
spel. De reisbegeleidster heeft een vragenlijst voor elke persoon, we zitten in een rij voor elkaar. De personen moeten
elk om z’n beurt een vraag stellen uit de lijst aan degene die voor hem zit. Na 5 minuten komt er ene fluitsignaal en
schuift iedereen een plaats op. De bedoeling is om elkaar op een ludieke en speelse manier nog beter te leren kennen.
Om 23h is het spel gedaan en mogen de jongeren terug naar hun kamer.
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DAG 2, DONDERDAG 1/11/18: ADVENTURE ON TOP!

Voormiddag
Om 8h45 worden alle jongeren aan de receptie verwacht. We rekenen erop dat we om 9h00 kunnen vertrekken naar
het Landschaftspark. Het landschaftspark was vroeger een industriecomplex, nu is het een recreatie domein waar je
het industriecomplex kan ontdekken, maar je kan er ook duiken en muurklimmen.
De jongeren zullen we op een avontuurlijke manier laten kennismaken met de industriële geschiedenis van het
Ruhrgebied. Aan de ingang gaan de jongeren zich in groepen per 3 verdelen. Elk groepje krijgt een gps mee. Dan start
het echte werk. Door het industriecomplex met behulp van gps zullen ze opzoek gaan naar een schat. Een verassing
volgt voor de eerste die hem vindt. Dit spel duurt 2 à 3 uur.
Om 12h30 zouden alle groepjes moeten gedaan hebben en verzamelen we terug aan de ingang. Tegen 12h45
vertrekken we naar het Grugapark. Daar kunnen de jongeren lunchen in Restaurant Orangerie. Verder is er in het
park ook een biertuin, een botanische tuin, de Grugatoren, de Grugatuin met designkunst, een sportdomein, een
dierentuin en nog veel meer.

Namiddag
Na de lunch worden de jongeren in twee groepen verdeeld. Na dat is gebeurd mogen ze tot 15h10 vrij in het park
lopen om het te ontdekken of activiteiten naar eigen keus te doen. Tegen 15h10 komt de eerste groep terug naar de
ingang en gaan zij naar de escape rooms om daar een escape room spel te spelen. Eén spel duurt 1h15min. De escape
room ligt recht tegenover het Grugapark. De afstand doen ze te voet, op kaart kunt u zien hoe dicht alles ligt.
De jongeren uit de tweede groep mogen kiezen, ofwel gaan ze mee met de eerste groep en wachten ze daar tot het
hun beurt is. Ofwel blijven ze in het park en staan ze om 16h40 aan de escape rooms. Om 17h00 is het aan hun.
Tijdens het spel van de tweede groep kan de eerste groep blijven of even terug naar het Grugapark gaan.
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Avond
Wat de jongeren ook kiezen, om 18h15 wordt er afgesproken aan de ingang van de escape rooms. Want om 18h30
gaan we te voet naar het restaurant “Hans im Glück”. Het is een ruim restaurant, zeer modern, goede porties en ze
serveren voornamelijk burgers. Om 20h00 is iedereens maag gevuld en keren we voldaan terug naar het
Bildungshotel.
Eenmaal in het hotel zijn de jongeren vrij. Het hotel ligt net buiten het stadscentrum, ze kunnen nog op eigen houtje
naar Essen centrum gaan of ze kunnen in het hotel blijven.
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DAG 3, VRIJDAG 2/11/18: ESSEN IN ESSEN

Voormiddag
Om 10h15 staan de jongeren klaar aan de receptie. Om 10h30 vertrekken we naar het Zollverein Coal Mine Industrial
Complex. Het Zollverein Coal Mine Industrial Complex was vroeger een industriële site die nu een museum en
toeristische attractie is geworden. Onze jongeren zullen in 2 groepen verdeeld worden, elke groep zal een bustour
rond het complex krijgen van 2 uur met interactieve delen. Die wordt gegeven in het Engels of Nederlands.
Rond 12h45 is de tour gedaan en keren we terug naar centrum Essen. We verwachten om tegen 13h15 zeker terug
te zijn in de stad.

Namiddag
Het is ondertussen 13h15 en we zijn in het centrum van Essen. De jongeren zijn nu tot 17h00 vrij om Essen naar eigen
beleving te ontdekken en te lunchen. Wat ze kunnen zien en bezoeken zal op hun digitaal reisprogramma staan. De
ene zal culturele dingen willen zien en de andere willen shoppen. Om 17h00 wordt iedereen terug verwacht op het
punt waar ze zijn afgezet, want om 17h15 vertrekken we richting Recklinghausen.

Avond
Om 17h15 is de bus klaar om naar Recklinghausen te vertrekken. Voor we de stad ontdekken zullen we om 18h gaan
eten bij “Bei Boente” een groot restaurant waar je typische Duitse gerechten kan krijgen. Per reiziger is er een budget
van €15 om te eten. Alles wat boven de €15 is betalen ze zelf.
Daarna zullen we het Recklinghausen Leuchtet bezoeken. Vanaf 19 oktober tot 4 november tovert de stad
Recklinghausen om tot een lichtspektakel. Een beetje te vergelijken met het Gents lichtfestival. Wanneer de zon
onder gaat verschijnen de spectaculaire verlichte gebouwen. We zullen om 19h30 de stad Recklinghausen ontdekken
aan de hand van een wandeling. Die staat op hun digitaal reisprogramma, zo kunnen ze hun route volgen. Tegen
21h00 is onze route klaar en keren we met de bus terug naar ons Bildungshotel in Essen. Onderweg maken we tijd
voor de karaoke aan de hand van de lyrics uit het busboekje.
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DAG 4, ZATERDAG 3/11/18: CALM BEFORE THE S TORM

Voormiddag
Om 9h00 staan de jongeren klaar met hun valies aan de receptie. Tijd om Essen te verlaten. We checken uit en we
vertrekken om 9h15 richting Dortmund. We komen daar rond 10h00 aan. De jongeren zijn vrij om net zoals in Essen,
Dortmund centrum op eigen houtje te ontdekken. De jongeren kunnen kiezen uit het bekende voetbalstadion en
heel wat shoppingsmogelijkheden en cultuurliefhebbers kunnen via een wandeling de stad ontdekken. Er wordt
verwacht dat ze tijdens hun vrije tijd ook lunchen. Tegen 14h00 worden ze op de plaats waar ze zijn afgezet, terug
verwacht. De informatie wat je in Dortmund kan zien en bezoeken zal ook op hun digitaal reisprogramma staan.

Namiddag
Om 14h15 vertrekken we naar de Florianturm, een hoge toren net buiten het stadscentrum die de jongeren een
prachtig uitzicht zal geven over Dortmund. Na de toren vertrekken we naar Zeche Zollern, het industriemuseum,
waar de jongeren de indrukwekkende machines zullen zien en hoe het er vroeger aan toe ging. We bezoeken het
museum zonder gids, de jongeren zijn er vrij. Tegen 17h15 loopt de tour ten einde en om 17h30 vertrekt de bus naar
Centrum Dortmund.

Avond
We komen om 18h00 aan in Dortmund en we zullen meteen dineren in Sausalito’s. Een Mexicaans restaurant en bar
in het centrum van Dortmund. Hun specialiteit is natuurlijk Mexicaans eten maar ook cocktails! Van 17h00 tot 20h00
is het ‘happy hour’, wat wil zeggen dat alle cocktails aan verminderde prijs. Verkocht worden Ideaal voor onze
jongeren! Per reiziger is er een budget van €15 die ze krijgen om te eten. Alles wat boven de €15 is betalen ze zelf.
Om 20h00, wanneer ‘happy hour’ voorbij is, zullen wij ook terug keren naar ons hotel senator. Net buiten het
stadscentrum en vlak aan het metrostation Lortzingstraße.
Om 20h15 komen we aan in ons hotel en checken we in. De jongeren krijgen even tijd om hun te installeren op de
kamer en hun klaar te maken want om 22h00 trekken we met de metro terug naar centrum Dortmund om daar iets
te gaan drinken en later naar de discotheek “Nightrooms” te gaan, waar elke zaterdag iets te doen is. Deze activiteit
is uiteraard niet verplicht. Onze reisbegeleider gaat mee tot de discotheek en gaat dan terug naar het hotel. De rest
keert terug op eigen houtje op het uur zij wensen. Hierin zijn ze volledig vrij.
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DAG 5, ZONDAG 4/11/18: HANGOVER IN HAGEN

Voormiddag
We checken om 10h30 uit ons hotel, we laden de
bagage op de bus en tegen 10h45 vertrekken we naar
Hagen. Om 11h30 komen we aan in Hagen en om
11h45 lunchen we in het Italiaans restaurant
Vapiano!

Namiddag
Tegen 13h00 zijn de magen goed gevuld en gaan we naar het Westfalenbad. Daar kunnen de jongeren hun ideaal
“katerdagje” beleven. Ze hebben toegang tot het gewone zwembad met de glijbanen en toegang tot de wellness
waar er stoomcabines en sauna’s zijn. Om 16h30 staat iedereen klaar aan de ingang van het Westfalenbad en
vertrekken we naar Brussel-Zuid station. Onderweg wordt een film afgespeeld in de autocar.

Avond
Om 18h30 maken we een stop in Jülicher Str. Aachen waar de jongeren in de McDonald’s kunnen avondeten. Ideaal
“katerfood”. Na een uurtje pauze met avondmaal zetten we onze reis verder naar Brussel-Zuid station. Om 21h30
komen we aan in Brussel-Zuid station waar de jongeren ook zijn begonnen aan hun reis.

Into Germany

24

Into Germany

9
9.1

Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

KEUZES ACCOMMODATIE
BILDUNGSHOTEL ESSEN

Het Bildungshotel is een tweesterrenhotel in het hartje van Essen, de stad van het industrieel erfgoed. Het hotel is
centraal gelegen in het noordelijk deel van het stadscentrum. Het openbaar vervoer zorgt ervoor dat je gemakkelijk
het stadscentrum en de vele troeven van Essen zorgeloos kunt bereiken. Op wandelafstand van het hotel vind je
onder meer enkele shops en de Universiteit van Essen-Duisburg.
Het Bildungshotel biedt een 24-uursreceptie en heeft zo’n 227 kamers onderverdeeld in verschillende kamertypes.
Alle kamers zijn voorzien van een flatscreen tv en een eigen badkamer met douche. Daarenboven biedt het
Bildungshotel gratis wifi en privéparkeergelegenheid aan bij de accommodatie.
Elke ochtend kan de reiziger genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet die tot in de puntjes wordt verzorgd door het
personeel. Er zijn een vijftal diverse conferentieruimtes in het hotel die je gemakkelijk kunt reserveren voor jouw
event.

9.2

HOTEL SENATOR DORTMUND

Hotel Senator is een driesterrenhotel en ligt op een tiental minuutjes van het centrum van Dortmund. Er bevindt zich
een metrostation Lortzingstraße op 200 meter die je zorgeloos brengt naar het hart van de stad.
De accommodatie is voorzien van ruime kamer met een zithoek en eigen badkamer. Veel kamer hebben bovendien
een balkon. Er is daarenboven gratis wifi voorzien en voor de liefhebbers is er een hotelbar waar men lokale bieren
kunt proeven.
Elke ochtend wordt er een heerlijk ontbijt geserveerd in Hotel Senator en kunnen de gasten verder genieten van
enkele faciliteiten zoals: vroeg in-of uitchecken, schoenpoetser, gratis kranten, …
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10 TAKEN VAN DE REISBEGELEIDER
10.1 KORTE OMSCHRIJVING
Zoals we eerder al vermeldden kiezen we voor een reisbegeleider. Deze keuze maakten we vooral aan de hand van
ervaringen in het verleden met autocarreizen. Uit eigen ervaring weten we dus dat jongeren nogal snel afgeleid zijn
bij het luisteren naar een gids. Dit zou dus ook zo zijn wanneer we een reisleider meenemen.
Een reisleider zou ook niet meteen handig zijn gezien alle sportieve en zelfstandige activiteiten in het programma.
Een reisbegeleider is dus ideaal om de praktische zaken te regelen tijdens de reis, wat natuurlijk niet wil zeggen dat
dat het enige is wat die persoon zal doen tijdens de reis. Hij/zij kan gerust aan alle activiteiten deelnemen.
Om herhaling hieronder te vermijden, vermelden we hier eerst dat de reisbegeleider voor elk vertrek de aanwezigen
telt, om te vermijden dat iemand wordt vergeten. Bij aankomst vertelt de reisbegeleider altijd wanneer de reizigers
terug worden verwacht.
10.2 TAKEN: DAG 1
Op de eerste dag zal de reisbegeleider zeker een bepaalde tijd op voorhand in Brussel-Zuid zijn en samen met de
chauffeur afspraken maken. Bij het arriveren van de reizigers, worden aanwezigheden genoteerd.
Onderweg naar de eerste stop stelt de reisbegeleider zich kort voor en overloopt het programma van de dag. Ook de
chauffeur krijgt het woord over eventueel afspraken i.v.m. het gebruik van de autocar. De chauffeur staat ook in
communicatie met de reisbegeleider over mededelingen zoals de tijdsduur tussen de stops en de stops zelf. Hierna
wordt het busboekje uitgedeeld.
Bij aankomst in Duisburg regelt de reisbegeleider de lunch. Hij/zij maakt afspraak over uur van vertrek naar
fietsverhuur. Hij/zij regelt de fietsen voor de fietstocht en doet eventueel de betaling. Daarna zorgt de reisbegeleider
ervoor dat iedereen in de autocar is voor vertrek naar de Tiger and turtle mountain. Daar zorgt de reisbegeleider dat
iedereen stipt terug op de bus is om van daar verder te gaan naar de indoorski. Ter plaatse regelt de reisbegeleider
de inkomtickets en het buffet van de eerste avond.
Als laatste taak van de dag checkt hij/zij ons in, in het hotel in Essen. De vertrektijd voor de volgende dag wordt dan
ook meegedeeld. Dit is de laatste taak van de reisbegeleider.
10.3 TAKEN: DAG 2
De tweede dag begint met het tellen van de aanwezigen op de bus bij vertrek naar het Landschaftspark. Onderweg
overloopt hij/zij het programma van dag 2. Bij aankomst in het park regelt de begeleider de toegangstickets.
Voor vertrek naar het Grugapark telt de reisbegeleider de aanwezigen en vertelt de reisbegeleider over de
mogelijkheden in het Grugapark. Hij/zij legt ook de regeling uit in verband met de escape rooms en de
groepsverdeling, ook waar en hoe laat alle jongeren worden verwacht. Voor het diner gaat de hij/zij als eerste binnen
en begeleidt ons naar de plaatsen.
’s Avonds bij aankomst aan het hotel wordt meegedeeld wanneer de reizigers verwacht worden de volgende dag.

Into Germany

26

Into Germany

Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

10.4 TAKEN: DAG 3
De reisbegeleider overloopt het programma van de derde dag tijdens de rit naar het Zollverein Coal Mine Industrial
Complex. Ter plaatse regelt hij/zij de toegangstickets.
Onderweg naar Essen vertelt hij/zij over enkele bezienswaardigheden in Essen en de mogelijkheden betreft lunch.
Hij/zij verteld ook waar en hoe laat de reizigers terug worden verwacht. Eenmaal ze verder reizen naar
Recklinghausen controleert ze of iedereen aanwezig is.
De reisbegeleider gaat als eerste binnen in het restaurant “Bei Boente” en regelt de reservatie. De reisbegeleider
vergezelt ons tijdens de stadswandeling/lichtspektakel.
’s Avonds bij aankomst aan het hotel wordt meegedeeld wanneer de reizigers verwacht worden de volgende dag.
10.5 TAKEN: DAG 4
Op de voorlaatste dag checkt de reisbegeleider iedereen uit. Hij/zij verzamelt de kamersleutels en handelt alles af
met de receptie.
Onderweg naar Dortmund overloopt de reisbegeleider het programma van de vierde dag. Hij/zij geeft tips over de
stad: wat er te doen is, lunchmogelijkheden, waar en hoe laat ze worden terugverwacht, de hotspots etc.
Onderweg naar de Florianturm en het LWL Industrial Museum Zollern wordt een korte toelichting gegeven en worden
de toegangstickets ter plaatse geregeld. Bij aankomst in het restaurant Sausalito’s gaat hij/zij als eerste binnen en
zorgt hij/zij ervoor dat de groep ontvangen wordt.
Na het diner checkt de reisbegeleider de reizigers in, in het hotel voor de laatste nacht. Er wordt ook een korte
briefing gegeven over praktische zaken omtrent uitgaan en vertrek op de laatste dag.
10.6 TAKEN: DAG 5
De laatste dag begint met het uitchecken en verzamelen van alle kamersleutels.
Onderweg naar de laatste stop: Hagen, wordt het programma overlopen. Bij aankomst in het restaurant Vapiano,
regelt de reisbegeleider de reservatie en ontvangst.
In het Westfalenbad zorgt hij/zij voor de toegangstickets.
Onderweg naar Aachen voorziet hij/zij een spel omtrent de activiteiten van de voorbije dagen. Bij de tussenstop in
Aachen bestelt hij het avondeten in McDonalds. Hij/zij belt op voorhand om de bestelling door te geven.
Eenmaal terug in Brussel vraagt de reisbegeleider feedback over de reis en wacht ze tot alle reizigers naar huis zijn
vertrokken.
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11 CONTACTGEGEVENS VAN ALLE LEVERANCIERS

Nextbike

Tiger & Turtle

ADRES: Erich-Zeigner-Allee 69-73,
04229 Leipzig, Duitsland
TEL. : +49 30 69205046
MAIL kundenservice@nextbike.de

ADRES Ehinger Str. 117,
47249 Duisburg, Duitsland
TEL.
+49 203 94000
MAIL service@duisburgkontor.de

Alpincenter Bottrop

Bildungshotel Essen

ADRES Prosperstraße 299-301,
46238 Bottrop, Duitsland
TEL.
+49 2041 70950
MAIL info@alpincenter.com

ADRES Blücherstraße 1,
45141 Essen, Duitsland
TEL.
+49 201 3204243
MAIL bildungshotel@bfz-essen.de

Landschaftspark Duisburg-Nord

Grugapark

ADRES Emscherstraße 71,
47137 Duisburg, Duitsland
TEL.
+49 203 4291919
MAIL / -> online te contacteren via site

ADRES Virchowstr. 167a
45147 Essen, Duitsland
TEL.
0201 / 88 83 106
0201 / 88 83 114
MAIL info@grugapark.essen.de

Team Escape

Hans im Glück

ADRES Girardetstraße 6,
45131 Essen, Duitsland
TEL.
+49 201 85860443
MAIL essen@teamescape.de

ADRES Rüttenscheider Str. 203,
45131 Essen, Duitsland
TEL.
+49 201 61589302
MAIL ruettenscheid@hansimglueck-burgergrill.de

Zollverein Coal Mine Industrial Complex

Recklinghausen Leuchtet

ADRES Gelsenkirchener Str. 181,
45309 Essen, Duitsland
TEL.
+49 201 246810
MAIL besucherdienst@ruhrmuseum.de

ADRES: 45657 Recklinghausen, Duitsland
TEL.
/
MAIL
/
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Suberg's bei Boente
ADRES Augustinessenstraße 4,
45657 Recklinghausen, Duitsland
TEL.
+49 2361 9044990
MAIL info@bei-boente.de
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Florianturm
ADRES Florianstraße 2,
44139 Dortmund, Duitsland
TEL.
+49 231 5026100
MAIL westfalenpark@dortmund.de

LWL Industrial Museum Zollern

Sausalitos Dortmund

ADRES Grubenweg 5,
44388 Dortmund, Duitsland
TEL.
+49 231 6961111
MAIL industriemuseum@lwl.org

ADRES Kleppingstraße 20,
44135 Dortmund, Duitsland
TEL.
+49 231 1087147
MAIL info@sausalitos.de

Hotel Senator Dortmund

Nightrooms Discotheek

ADRES Münsterstraße 187,

ADRES Hansastraße 5-7,
44137 Dortmund, Duitsland
TEL.
+49 231 1655430
MAIL / -> online via site

44145 Dortmund, Duitsland
TEL.
MAIL

+49 231 9812860

info@senator-hotel.net

Restaurant Vapiano

Westfalenbad

ADRES Elbersufer 1,
58095 Hagen, Duitsland
TEL.
+49 2331 2044751
MAIL / -> online via site

ADRES Stadionstraße 15,
58097 Hagen, Duitsland
TEL.
+49 2331 208600
MAIL info@westfalenbad.de

McDonalds
ADRES Zollamtstraße 1, Bahnhofsplatz,
52064 Aachen, Duitsland
TEL.
+49 241 1684939
MAIL / -> online via site
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12 DE AUTOCARREIS
12.1 KEUZE VAN DE AUTOCAR
Wij kiezen voor een normale autocar. De afstand is niet groot en tijdens de reis zitten we zeker niet langdurig in de
autocar.
Het voertuig wordt geregeld via de BAAV. Deze bevat volgende kenmerken:
-

33 zitplaatsen
Tv-schermen
Toilet
Airconditioning
Wifi

Wifi is vandaag één van de belangrijkste faciliteiten die reizigers verwachten tijdens hun reis. Het zijn vooral jongeren
die heel wat tijd spenderen op het internet via smartphone, tablet of pc en daarom willen wij de reis aangenamer
maken door wifi te voorzien op de autocar. Deze kost hebben wij reeds berekend bij de kostprijs van de autocar.
Verder lichten wij de voorziening van wifi verder toe.
12.2 INDELING VAN DE AUTOC AR
De autocar wordt normaal ingedeeld vanwege het comfort en de kleine afstanden die afgelegd worden. Hij is niet
groot, dus iedereen kan goed communiceren met elkaar. Een idee is om een systeem in te voeren, waarbij iedereen
elke dag van plaats verandert, zodat iedereen eens overal en naast iedereen gezeten heeft. Dit zorgt voor nieuwe
contacten en nieuwe contacten zorgen uiteindelijk voor nieuwe vriendschappen. Dit is voor ons ook heel belangrijk
want het maakt de reis nog mooier en onvergetelijker.
De reisleider krijgt vooraan een plaats aangeboden. Hierdoor kan hij/zij makkelijk communiceren met de chauffeur
en kan hij/zij ook makkelijk mededelingen doen vooraan in de autocar. Iedereen heeft zo zicht op hem/haar. De
autocar is ook voorzien van een microfoon en deze bevindt zich ook vooraan in de autocar.
De reisleider kan zo ook snel op en af de autocar bij aankomst aan een bezienswaardigheid, hotel etc.
12.3 RECREATIE OP DE AUTOC AR
Wifiverbinding zorgt niet alleen voor persoonlijk genot, maar biedt ook heel wat mogelijkheden wat animatie en
marketing betreft.
1. Animatie
Tijdens de heen- en terugreis zijn we even onderweg, dus die
tijd willen we graag vullen met een introductiespel in de
heenreis en een mooie afsluiter tijdens de terugreis.
Voor de heenreis kunnen we kleine quiz doen aan de hand van
Kahoot.com, via de wifi die beschikbaar is. Iedereen logt in en
via de schermen kunnen we de vragen projecteren en de
resultaten bekend maken. De quiz kadert in het thema van de
reis als inleiding. Per vraag kunnen we een korte uitleg geven.
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In het programma zit ook een route van een 40-tal minuten op dag 3,
waarbij we ’s avonds terugkeren van Recklinghausen naar het hotel
in Essen. In Essen is iedereen natuurlijk vrij om nog te doen wat hij/zij
wenst, maar op de autocar willen we de tijd verstrijken door een
karaoke te organiseren. Bij inschrijving kunnen de deelnemers hun
favoriete liedje kiezen aan de hand van de Google Form. Hiermee
wordt een playlist gemaakt met alle favorieten die dan in een
busboekje worden geplaatst. Zo kan iedereen uitbundig meezingen.
Hiermee willen we de sfeer opbouwen en de band versterken binnen
de groep.
We voorzien een film tijdens de terugreis. De film zal worden stopgezet bij de stop in Aken. Op voorhand maken
we een Google Form aan waarbij de reizigers kunnen kiezen uit enkele films. Dit is het eerlijkst. De film met de
meeste stemmen wordt dan voorzien door de organisatoren.
2. Marketing
Het voorzien van wifi kan ook een marketingstunt zijn. Sociale media is zo hip en populair vandaag, dat we
eigenlijk niet meer zonder kunnen. Op Instagram of Snapchat delen jongeren veelal hun avonturen van het
dagelijkse leven, maar ook van hun reizen in hun ‘stories’.
Er kunnen ook posts geplaatst worden op Instagram of Facebook. Een hashtag (verwijzing naar de reis) of
plaatsvermelding zorgt al meteen voor reclame van de bezochte plaats of het zelfs het Ruhrgebied in het
algemeen.
Dit kan andere jongeren aantrekken om het ook te bezoeken en dezelfde activiteiten te doen.

Er kan ook een blog voorzien worden op onze eigen website voor de thuisblijvers (familie van de reizigers, etc.)
waarbij we dan dagelijks onze avonturen op delen. Deze blog op internet kan zorgen voor bezoekers en extra
geïnteresseerden.
Om nog wat creatiever om te springen met de autocar, willen we ons logo met afwasbare verf op de bus plaatsen.
Dit maakt het iets leuker en zo kan de bus altijd snel herkend worden door de groep. Het logo kan ook interesse
wekken bij passanten en andere toeristen in het Ruhrgebied, een extra marketingtool dus.
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13 PRIJSBEREKENING

COMPONENTEN VAN HET
PRODUCT
Vervoer

KOST
€108,39
Autocar
Wifi aan boord
Aantal kilometers

5d x €300,00
5d x €40,00
€684,68

Accommodatie

€186,40
Bildungshotel Essen
Senator Hotel Dortmund

3n x €45,00
1n x €51,40

Conferentieruimte
Bildungshotel

1 x €300,00

Extra

€13,64

Maaltijden

€30,00
Budget Sausalito’s
Budget Bei Boente

1 x €15,00
1 x €15,00

Activiteiten

€121,27
Fietstour
Alpincenter incl. Buffet
Landschaftspark
Escape Room
Zollverein Tour
Florianturm
Zeche Zollern
Westfalenbad

€18,00
€35,00
€14,27
€20,00
€10,00
€2,50
€3,50
€18,00

Kosten chauffeur

€19,45
Bildungshotel Essen
Senator Hotel Dortmund
Maaltijden

3n x €54,00
1n x €85,90
9 x €20,00

Fooi chauffeur
Kosten begeleider

€24,96
Bildungshotel Essen
Senator Hotel Dortmund
Maaltijden
Excursies (alle)

3n x €54,00
1n x €85,90
9 x €20,00
€121,27

Vergoeding begeleider

€28,41
Vergoeding per dag

5d x €125,00

Verzekering
NETTOPRIJS

Into Germany
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Winstpercentage
15%
Totale nettokost ifv berekening van het
winstpercentage
Verkoopprijs voor BTW & Verzekering
financieel onvermogen
BTW
Verkoopprijs inclusief BTW
Verzekering financieel onvermogen
Verkoopprijs inclusief financieel onvermogen

Into Germany

€93,97
€626,49

2,73%
0,15%

€17,10
€643,59
€0,97
€644,56
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14 VERZEKERING
We hebben gekozen voor Allianz Global Assistance, omdat zij gespecialiseerd zijn in reisverzekeringen en de grootste
zijn in de wereld met meer dan 250 miljoen klanten. Deze verzekeraar en bijstandsverlener biedt heel wat producten
aan met erkende medische bijstandsverleners in meer dan 240 landen, 24 op 24, 7 dagen op 7.
Reizigers kunnen bij Allianz terecht bij allerlei voorvallen: verloren bagage, ongevallen, panne etc. Allianz doet er alles
aan om u en uw geliefden te helpen in moeilijke situaties, waar u maar bent aan de hand van snelle, zorgzame en
kwaliteitsvolle dienstlevering.
Meer informatie over onze partner vindt u op: https://www.allianz-assistance.be/nl/
Producten:
Eerst en vooral willen wij u melden dat het nemen van een reisverzekering helemaal niet verplicht is. We bieden u
deze wel aan, zodat u snel geholpen kan worden bij onverwachte gebeurtenissen die uw welverdiende reis flink in
de war kunnen sturen of zelfs helemaal om zeep kunnen helpen.
Wij bieden voor deze reis 2 verzekeringen aan:
-

Annulatieverzekering
Reisbijstand

Annulatieverzekering
Met deze verzekering bent u gedekt tegen de financiële gevolgen indien uw reis niet kan doorgaan of door
persoonlijke redenen zoals ziekte, ongeval, overlijden etc. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om een
multirisicoverzekering te nemen. Hiermee bent u ook gedekt, maar krijgt u nog extra voordelen.
Reisbijstand
Met een reisbijstandsverzekering kunt u rekenen op hulp gedurende heel uw reis met opsporings- en reddingskosten
wereldwijd en onbeperkte repatriëring. Daarnaast wordt 24u/24 medische bijstand verleend. Ook voor de
reisbijstandsverzekering is er een optie voor de multirisicoverzekering.

Hier vindt u een overzicht van de opties.
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15 MARKETINGPLAN
15.1 HET BUSINESSMODEL
MERKNAAM EN KOEPELVE RHAAL
Wij “Into Germany” zijn een Belgische touroperator gespecialiseerd in de bestemming Duitsland. Onze jongerenreis
“Verrassende getaway naar het Ruhrgebied” bieden wij in deze speciale editie aan om het Ruhrgebied te promoten
bij jongeren.
ONS AANBOD
Wij bieden een vijfdaagse busreis aan naar het Ruhrgebied tijdens de herfstvakantie 2018. We bezoeken Duisburg,
Essen, Recklinghausen, Dortmund en Hagen. We geven de jongeren een vijfdaagse vol afwisseling van Avontuur,
cultuur en de kans om op hunzelf dingen te bezoeken. Elke dag komt een ander thema meer naar boven. Zo is er
voor ieder wat.
•

Onze reis in het kort:

Woensdag 31/10/18

We houden een sportieve dag, we vertrekken vanuit Brussel-Zuid naar Duisburg. Daar
verkennen we Duisburg met de fiets en bezoeken we de Tiger & turtle berg. In de
namiddag gaan we naar een indoorski center waar we ook in de avond aanschuiven bij
het buffet. In de avond houden we een kennismakingsspel.

Donderdag 1/11/18

Vandaag staat Avontuur centraal. We gaan naar het Landschaftspark om daar met GPS in
groepen een Treasure hunt doen, dan verkennen we het Grugapark. In de late namiddag
doen we een escape room spel.

Vrijdag 2/11/18

In de voormiddag krijgen ze een Engelse tour in het Zollverein Coal Mine Industrial
Complex. In de namiddag zijn ze vrij om de stad te ontdekken naar eigen interesse. In de
vooravond vertrekken we naar Recklinghausen om daar te dineren en een wandeling te
doen. Er is dan een speciaal event waarbij als het donker is alle gebouwen verlicht worden
met speciale animatie.

Zaterdag 3/11/18

In de voormiddag vertrekken we naar Dortmund en daar zijn de jongeren even vrij om de
stad naar eigen interesse te ontdekken. In de namiddag bezoeken we de Florianturm en
het LWL Industrial Museum Zollern. Diner in Dortmund centrum en in de avond gaan we
uit naar een nachtclub.

Zondag 4/11/18

We vertrekken in de voormiddag naar Hagen, daar lunchen we dan. In de namiddag gaan
we naar het Westfalen bad om daar te genieten van zwembaden en sauna’s. Tegen de
late namiddag keren we terug naar Brussel-Zuid met een stop in Aachen om te eten.
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Wat inbegrepen is in de prijs en wat niet:

Woensdag 31/10/18

Inbegrepen

Niet inbegrepen

-De bus & reisbegeleider

- middagmaal (eigen lunch)

-fietsverhuur

-persoonlijke uitgaven

-ingang, materiaal en avondeten in Alpincenter
-Hotelovernachting met ontbijt de volgende
ochtend.
-spel in conferentieruimte
Donderdag 1/11/18

Vrijdag 2/11/18

-De bus & reisbegeleider

-persoonlijke uitgaven

-Hotelovernachting met ontbijt de volgende
ochtend.

-Middag en avondmaal in Hans Im
Gluck niet inbegrepen.

-GPS treasure hunt spel
-Escape room spel

-Activiteiten in Grugapark die je
doet tijdens je vrij moment.

-De bus & reisbegeleider

-persoonlijke uitgaven

-Hotelovernachting met ontbijt de volgende
ochtend.

-middagmaal

-Avondmaal Bei Boente

-Activiteiten in Essen die je doet
tijdens je vrij moment.

-begeleide tour in Zollverein Coal Mine
Industrial Complex.
Zaterdag 3/11/18

-De bus & reisbegeleider

-persoonlijke uitgaven

-Hotelovernachting met ontbijt de volgende
ochtend.

-middagmaal

-Avondmaal Sausalito’s
-Bezoek Florianturm
Museum Zollern.
Zondag 4/11/18

en

LWL

Industrial

-Activiteiten in Dortmund die je
doet tijdens je vrij moment.
-Persoonlijke uitgaven tijdens het
uitgaan.

-De bus & reisbegeleider

-persoonlijke uitgaven

-toegang tot de het wellness gedeelte en
toegang tot het gewone zwem gedeelte in het
Westfalen bad.

-middag en avondmaal

ONZE PRIJSSTRATEGIE
Op deze reis geven we nog geen kortingen of promoties. Indien de vertrekdatum nadert en we hebben nog geen
bezetting van 22pax, dan zullen we wel een last-minute promotie lanceren.
Onze prijsberekening kunt u raadplegen als op pagina 31.

ONZE DOELGROEP
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Onze doelgroep is jongeren tussen de 18 en 25 jaar. We willen culturele en sportieve mensen aantrekken die
zelfstandig zijn en toch goed in groep kunnen reizen. Daarom introduceren we vanaf dag één sportieve activiteiten
en een spel in de avond om elkaar beter te leren kennen. Een goed groepsgevoel is uiterst belangrijk.
We focussen voornamelijk ons ook op de universitaire of hogeschool studenten. Middelbare leerlingen (vanaf 18
jaar) en jongeren die al werken mogen zeker deelnemen aan onze reis maar in onze communicatie zullen we
voornamelijk ons richten op studenten.
Ons promootten zullen we voornamelijk doen in Vlaanderen. Mensen uit Wallonië kunnen en mogen zich ook
inschrijven maar in onze marketingplan beperken we ons tot communicatie in Vlaanderen.
DISTRIBUTIEKANALEN
Bij onze verkoop bij jongeren staat sociale media ook centraal. We zullen een professionele facebook en Instagram
account aanmaken waar we ons product promoten maar ook een link installeren naar onze website.
Onze website starten we op via Weebly, we gaan voor een premium account voor één jaar. Indien ons succes groeit
en we uitbreiden kunnen we overschakelen naar een professionelere optie waar we een ICT ’er aan het werk zetten
om een nieuwe website op te bouwen. Dit is voorlopig toekomstmuziek. We zullen met de goedkope optie starten
en afwachten op succes.
De bedoeling is dat de jongeren via sociale media naar onze website geraken en daar hun reis kunnen boeken.
We hebben ervoor gekozen om onze reis niet te verkopen in standaard reisbureaus. Wel via reisbureau Kilroy, dat
gespecialiseerd is op tours voor jongeren. Ook onze reis zal op hun website te boeken zijn.
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STERKTEN EN ZWAKTEN

Onze sterke punten:
• Sterke specialisatie in Duitsland

•
•

•

•

•

•

•

We bieden een goedkope, comfortabele reis
aan.
Onze reisbegeleider staat meteen klaar voor
problemen ter plaatse, regelt alles en
voorkomt problemen voor de jongeren. Een
extra zorgeloze vakantie dus!
We reizen met de bus, zeer comfortabel,
uitstappen indien iets voorkomt, beter voor
het milieu dan het vliegtuig, geen lange
inchecktijden, niet 2h op voorhand aanwezig
moeten zijn...
Omdat we zo sterk hameren op het goede
groepsgevoel en ons beperken tot jongeren uit
België, voornamelijk Vlaanderen, maken de
jongeren langdurige vriendschappen.
De jongeren leren op een interactieve manier
bij, zijn actief bezig en hebben toch nog tijd
voor activiteiten naar eigen keuze.
Omdat de maaltijden niet inbegrepen zijn
kiezen ze zelf hun menu, budget en zijn er
meer mogelijkheden voor mensen die speciale
behoeften of wensen hebben. (Bv: veggie)
Geen verre bestemming maar toch het
vakantiegevoel!

Into Germany

Onze zwakke punten:
• Voorlopig bieden we enkel Duitsland aan,
groot risico indien onze bestemming niet
aanslaat of er overmacht in het spel komt
waardoor boekingen niet door kunnen gaan
(aanslag, natuurramp...)
• Geen All-in formule zoals bij vele andere
jongeren vakanties.
• Onze reisbegeleider is een kost die onze
verkoopprijs sterk beïnvloed. All-in reizen voor
jongeren naar Spanje hebben deze niet en
hebben dus een kost minder.
• Mooi weer is minder van zelfzeker in
vergelijking met een vakantie rond de
middellandse zee in september. In de
herfstvakantie in Duitsland kan dat
schommelen.
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KANSEN EN BEDREIGINGE N

Kansen:
• Indien groot succes kunnen we extra reizen
organiseren naar andere landen zoals
Frankrijk, Nederland, Luxemburg…
• Indien succes kunnen we extra reizen naar het
Ruhrgebied inleggen maar misschien ook met
Nederlandse jongeren.
• Door betere relaties met de leveranciers en
meer boekingen kunnen we misschien betere
prijzen verkrijgen als trouwe klant en kunnen
we onze prijs nog verlagen.
• Samenwerkingen met meerdere reisbureaus
die gespecialiseerd zijn op jongeren.
• Een Franse versie organiseren van de reis en
uitbreiden op Wallonië.
• Niet enkel jongeren vakanties organiseren
maar extra reizen organiseren speciaal voor
koppels of senioren...
• Indien we meerdere reizen aanbieden, een
eigen jongeren reisbureau starten met de
verkoop van nevenproducten.
• Als vaste klant voor leveranciers de kans
krijgen om gratis vroeger of later te mogen
inchecken, of andere extra voordelen.

Into Germany

Bedreigingen:
• Ons product dat niet aanslaat bij de jongeren.

•

Te hoge concurrentie van de all-in reizen voor
jongeren, of de skireizen.

•

Concurrentie met hetzelfde product maar die
goedkopere prijzen kan aanbieden.

•

Overmacht die onze bestemming niet meer
bereisbaar zou maken.
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15.2 ONS COMMUNICATIEMODEL
MARKETINGDOELSTELLINGEN (VOLGENS SMART)
Awareness creëren
Onze eerste marketingdoelstelling is awareness bouwen bij studenten in Vlaanderen. Dit is voor ons belangrijk omdat
nieuwe producten vaak nog onbekend zijn bij de gewenste doelgroep. Onze eerste promotie-inspanning is dus
voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een identiteit. Ons doel van de promotie-uitingen is vooral om nieuwe
klanten te bereiken en hen de benefits van ons product aan te prijzen. We zorgen via onze distributiekanalen dat
30% van de studenten in Vlaanderen ons product kennen
Behoefte versterken
Door informatieverstrekking via sociale media en onze andere distributiekanalen, kunnen we onze doelgroep
bereiken en hen de nodige informatie bieden. Onze doelgroep kan zo geprikkeld worden en hun behoefte naar ons
product versterken. Doordat deze behoefte wordt versterkt groeit de kans op het overgaan naar de aankoop van ons
product. Doormiddel van onze communicatiekanalen streven we naar een volgeboekte reis (100%).
Interesse bouwen
Via onze distributiekanalen en de promotie die we voeren zorgen we ervoor dat de behoefte er al is en we dus een
grotere interesse bouwen die overgaat tot de beslissende factor: de aankoop.
MARKETINGMIX
Product
Een jongerenreis naar het Ruhrgebied met specifieke aandacht voor verschillende dagthema’s, wat het voor elke
jongere toegankelijk en aantrekkelijk maakt om met ons mee te reizen.
Prijs
De prijs wordt opgelegd door BAAV, we mikken op een prijs van €550 per persoon. Zie prijsberekening voor verdere
details.
Plaats
Ons product zal verkocht worden via onze website die we met Weebly hebben ontworpen. Er is deels tevens een
samenwerking met Kilroy, een reisbureau gespecialiseerd in het verkopen van rondreizen specifiek voor jongeren.
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Promotie
De communicatie om ons product te verkopen en te promoten aan de doelgroep gebeurt via verschillende kanalen:
1.

•

Sociale media
De komst van sociale media heeft de marketing voorgoed veranderd. Het Internet is onderhevig aan
continue veranderingen en het is van belang om deze als bedrijf op te volgen. Sociale media is dus een must
bij ons als bedrijf die innovatief wilt blijven ondernemen.

Facebook
We ontwerpen een professionele facebookpagina die onze potentiële klanten meer informatie
biedt. Het is tevens een van de meest gebruikte sociale media door jongeren.
Kostprijs: personeelskost

•

Instagram
Via een door ons ontwikkelde Instagram kunnen we onze klanten een tipje van de sluier laten zien
door ze te prikkelen met foto’s en video’s van het Ruhrgebied. Net zoals Facebook wordt hier ook
interessante informatie omtrent de reis weergegeven.
Kostprijs: personeelskost
2.

Website
Via Weebly ontwerpen wij een gemakkelijk en duidelijke website waarop onze klanten op een
overzichtelijke manier meer info verkrijgen. Ze kunnen onder andere enkele contactgegevens
raadplegen, maar ook hebben ze de mogelijkheid om vragen te stellen en de rondreis boeken.
Kostprijs: personeelskost + kost Weebly

•

www.intogermany.weebly.com

3. Google
SEO
Via de Search Engine Optimization (SEO) van Google kunnen we onze website meer in de kijker
zetten en deze hoger in de rang van te zoekresultaten plaatsen. Zo creëren we meer bezoekers en
raakt het product dan ook gekend.
Kostprijs: personeelskost

•

SEA
Via de Search Engine Advertising krijgen we tegen betaling de mogelijkheid om advertenties te
plaatsen naast de gewone zoekresultaten. Het doel is om zoveel mogelijk vertoningen te genereren
en om zo veel mogelijk clicks op onze website/advertentie te krijgen die uiteindelijk de interesse en
behoefte wekken naar onze rondreis. Dit kan via Google Adwords dat gebruik maakt van een Pay
Per Click (PPC) systeem: Dat betekent dat wij, als adverteerders, pas betaald worden voor de
advertentie, als er ook daadwerkelijk op geklikt wordt.
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Om te voorkomen dat er vaker geklikt wordt dan het budget toe laat, is het mogelijk een
maximumbedrag per dag in te stellen (bijvoorbeeld 10 euro per dag met een maximum van 50 cent
per klik).
Kostprijs: het ingestelde maximumbedrag per dag
4.

Flyers
Op basis van een ontwerp promoten wij graag onze reis door te flyeren. De flyers worden verdeeld
door ons personeel op drukbezochte plaatsen met een grote aanwezigheid van jongeren. We
flyeren onder meer in stations, hogescholen en universiteiten en in het uitgaansleven. De
tijdstippen hangen van de plaats af.
Kostprijs: 1000 aan €23

5.

Partnership met hogescholen & universiteiten
We werken samen met verschillende hogescholen en universiteiten of studentenclubs in
Vlaanderen om zo ons doelpubliek efficiënt te bereiken. We leggen er flyers neer en geven ook een
presentatie omtrent de rondreis in diverse scholen.
Kostprijs: overeen te komen

6.
•

Tevredenheidsenquête
Na verloop van de reis houden we graag een tevredenheidsenquête af. Zo kunnen we peilen naar
de verwachtingen en opinies van de reis. We gebruiken deze informatie om zo ons product nog
beter te maken. De enquête sturen we na de reis op via mail.
Kostprijs: personeelskost
7.

•

Service na verkoop

Klantenloyauteit

Klantenkaart Joyn
Omdat we graag onze klanten in de watten leggen opteren we voor een loyaliteitsprogramma: wie
punten spaart, krijgt iets in ruil. We bedanken zo onze klanten en tevens moedigen we hen aan om
terug te keren. De klantenkaart Joyn is een digitale spaarkaart waarbij de klant telkens spaarpunten
krijgt bij eender welke aankoop. Deze spaarpunten kunnen dan worden omgezet naar een nieuwe
aankoop.
Voordelen Joyn-handelaar:
−
−
−
−
−

Nieuwe klanten bereiken
Maandelijkse vermelding in nieuwsbrief van Joyn
Elke week €1.000 te winnen voor elke Joyn-klant
Digitaal, dus milieubewust
Opleiding voor handelaars rond het inzetten van Facebook, Google…
Kostprijs: Joyn-handelaar worden: kosten nog onbekend

Into Germany

43

Into Germany

Verrassende getaway naar het Ruhrgebied

MARKETINGBUDGET
We houden ons marketingbudget vrij beperkt. We zijn een startend product voor jongeren. Veel budgetoverschot
hebben we dus niet. Sociale media die we gebruiken zoals Facebook en Instagram zijn gratis. We zullen flyers
uitdelen, die kosten €23 per 1000 exemplaren. De prijs om via SEA-systeem te werken op Google bepalen we zelf.
Onze website maken we met Weebly, we abonneren ons op een “Business” pakket. Dit kost €20.5 per maand. Verder
hebben we nog kosten die te onderhandelen zijn en personeelskosten.
We nemen één vaste marketingmanager in dienst. Hij regelt alle bovenstaande punten en sluit de contracten af met
onze leveranciers.
Geschatte marketingkosten:
•
•
•
•
•
•
•

Flyers: 10 000, €23 voor 1000 = €230 totaal
Jaarabonnement Weebly: €20.5*12 = €246
SEA-google: €10 per dag * 365 = 3650 per jaar: nog te duur, pas voor later. Beginnen met SEO.
Enquête: online en gratis
Samenwerking school: kost in overleg
Loyaliteitsprogramma: kost in overleg
Personeelskosten

Totale marketingkosten het eerste jaar*: €476
*zonder de nog niet vastgelegde kosten en personeelskosten.
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16 BIJLAGEN (OFFERTES & PRIJZEN)
16.1 PRIJSBEREKENING AUTOCAR

WAT?
DAG 1
Brussel-Zuid => Duisburg Centrum
Duisburg Centrum => Indoorski
Indoorski => Hotel Essen
TOTAAL: €226,10
WAT?
DAG 2
Hotel Essen => Landschaftspark
Landschaftspark => Essen Centrum
Essen Centrum - Grugapark
Escape Room - Hotel Essen
TOTAAL: €47,60
WAT?
DAG 3
Hotel Essen => Zollverein Coal Mine
Zollverein Coal Mine => Essen Centrum
Essen Centrum => Recklinghausen
Recklinghausen => Hotel Essen
TOTAAL: €65,45
WAT?
DAG 4
Hotel Essen => Dortmund Centrum
Dortmund Centrum => Florianturm
Florianturm => LWL Museum
LWL Museum => Resto Sausalito's
Resto Sausalito's => Hotel Dortmund
TOTAAL: €68,43
WAT?
DAG 5
Hotel Dortmund => Hagen Centrum
Hagen Centrum => Westfalebad
Westfalebad => Aken
Aken => Brussel-Zuid
TOTAAL: €277,10

KM?
221
35
10

PRIJS
€ 187,85
€ 29,75
€ 8,50

KM?
23
20
6,8
6,2

PRIJS
€ 19,55
€ 17,00
€ 5,78
€ 5,27

KM?
5
7
32,5
32,5

PRIJS
€ 4,25
€ 5,95
€ 27,63
€ 27,63

KM?
43,7
2,8
15
15
4

PRIJS
€ 37,15
€ 2,38
€ 12,75
€ 12,75
€ 3,40

KM?
33
3
140
150

PRIJS
€ 28,05
€ 2,55
€ 119
€ 127,50

TOTALE KOST KILOMETERS: €684,68
+'
+'

Kost autocar (5d*300)
Kost wifi (5d*40)

€ 1.500
€ 200

TOTALE KOST AUTOCAR: €2384,68
TOTALE KOST AUTOCAR PER PAX: €108,39 (berekend op 22 pax)
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16.2 NEXTBIKE

STANDAARD
€18 per fiets/dag

BEGELEIDER
€18

CHAUFFEUR
/

BEGELEIDER
€35 (buffet inclusief)

CHAUFFEUR
/

16.3 ALPINCENTER BOTTROP

STANDAARD
€35 per persoon (buffet inclusief)

Into Germany
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16.4 BILDUNGSHOTEL ESSEN

STANDAARD
€45 per persoon (ontbijt inclusief)

BEGELEIDER
€54 (ontbijt inclusief)

CHAUFFEUR
€54 (ontbijt inclusief)

Reisbegeleider & chauffeur:

Into Germany
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16.5 LANDSCHAFTSPARK DUISBURG-NORD

STANDAARD
€14,27 per persoon

BEGELEIDER
€14,27

€9,50
€15 (per gps, één gps per drie personen)

Into Germany

CHAUFFEUR
/
(toegang)
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16.6 TEAM ESCAPE
STANDAARD
€20 per persoon

Into Germany

BEGELEIDER
€20

CHAUFFEUR
/
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16.7 ZOLLVEREIN COAL MINE INDUSTRIAL COMPLEX
STANDAARD
€10 per persoon

Into Germany

BEGELEIDER
€10

CHAUFFEUR
/
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16.8 FLORIANTURM

STANDAARD
€2,50 per persoon

Into Germany

BEGELEIDER
€2,50

CHAUFFEUR
/
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16.9 LWL INDUSTRIAL MUSEUM ZOLLERN

STANDAARD
€3,50 per persoon

Into Germany

BEGELEIDER
€3,50

CHAUFFEUR
/
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16.10 HOTEL SENATOR D ORTMUND

STANDAARD
€51,40 per persoon
Double
-> €51,40 per persoon

Into Germany

BEGELEIDER
€85,90

CHAUFFEUR
€85,90
room:

€102,80
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16.11 WESTFALENBAD

STANDAARD
€18 per persoon

Into Germany

BEGELEIDER
€18

CHAUFFEUR
/
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17 HET BUSBOEKJE

Into Germany!
Verrassende getaway naar het
Ruhrgebied

WILKOMMEN AN BORD!
Into Germany
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Beste reiziger
Welkom aan boord van deze autocar.
Wij keken er reeds lang naar uit u te verwelkomen en om u mee te nemen naar een speciale
bestemming: het Ruhrgebied. Wij hopen dat u zich heugelijk vermaakt tijdens deze vijfdaagse.
Wij wensen u alvast een prettige reis toe!
In dit boekje vindt u:

 Het programma
 Entertainment
o Woordzoekers
o sudoku’s
 Informatie over de film
 Lyrics karaoke

Into Germany
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PROGRAMMA
Dag 1

Uur

Activiteit

8h30

Om 8h30 worden de reizigers verwacht aan de
voorkant van Station Brussel-Zuid (midi). Om 8h45
vertrekken we richting Duisburg.

Km: 221

Kleine plas en tank stop aan de Shell op de A2 net voor
Guttecoven.

10h20

Einde van de pauze, we zetten onze reis verder naar
Duisburg.

12h00

Aankomst in Duisburg + (eigen lunch) Picknick in het
Immanuel-Kant-Park.

12h30

De fietsen staan klaar in het Immanuel Kant-Park, we
doen een fietsroute in Duisburg.

14h15

Om 14h15 eindigt de fietsroute, om 14h30 vertrekken
we naar de Tiger & Turtle.

Duur: 15min

We beklimmen de Tiger & Turtle Mountain. Na een
halfuur vertrekken we naar het Alpincenter in Bottrop.

Duur: 35 min

14h45

Totale km’s: 280

Into Germany

Duur: 2h30 min

10h00

31/10/18: Let’s workout!
Totale rijtijd: 3h40 min

Duur
en
kilometers naar
de stops

15h50

We komen toe in het Alpincenter, tegen 16h15 staat
iedereen op de latten en kan het skiën beginnen.

18h15

Na 2 uur skiën zullen de jongeren hun latten
terugbrengen en mogen ze aanschuiven aan het Buffet.

20h00

De jongeren staan aan de ingang klaar voor vertrek
naar het hotel.

20h30

We komen aan in het hotel, we checken in en de
jongeren hebben de mogelijkheid om even te rusten of
zich op te frissen.

22h00

We doen nog een speeddate spel in de conferentie
ruimte van het hotel. (Duurt een uur).

Km: 9

Km: 40

Duur: 20 min
Km: 10
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Uur

Activiteit

08h45

De jongeren staan klaar aan de receptie om op 9h00 te
vertrekken naar het Landschaftspark.

09h30

We komen aan in het park. Tegen 9h45 zijn de jongeren
begonnen aan de GPS – Treasure Hunt in the old
Ironworks.

12h45

Vertrek naar het Grugapark.

Duur
kilometers
de stops

en
naar

Duur: 25 min
Km: 23

Duur: 30 min
Km: 25

1/11/18: adventure on top

13h15

We komen aan in het Grugapark. De jongeren kunnen in
het park iets eten en dan het park ontdekken.

15h10

We steken de straat over naar de escape rooms, waar om
15h30 de eerste groep start.

17h00

De tweede groep start met de escape room. (De andere
groep kan kiezen: in het park blijven of in de escape room
blijven).

18h15

Beide groepen hebben gedaan met het spel, we zullen nu
iets gaan eten in Hans im Glück essen.

Te voet te doen.

20h00

We vertrekken van het restaurant terug naar het Hotel.

Duur: 15 min

Totale rijtijd: 1h10 min
Totale km’s: 55

Km: 6.2

Into Germany
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Uur

Activiteit

10h15

De jongeren staan om 10h15 klaar aan de receptie zodat
we tegen 10h30 zeker kunnen vertrekken naar het
Zollverein Coal Mine Industrial Complex.

10h45

We komen aan in het Zollverein Coal Mine Industrial
Complex te gaan. Waar hun daar een tour in eigen taal of
Engels staat te wachten.

12h45

De jongeren staan klaar en we vertrekken om 13h00 naar
centrum Essen.

2/11/18: essen in essen
Totale rijtijd: 1h45 min

13h15

Vrij in centrum essen, om te lunchen, shoppen en naar
eigen interesse dingen te bezoeken.

17h00

Vertrek naar Recklinghausen waar we zullen dineren en
genieten van het Recklinghausen Leuchtet.

Totale km’s: 77

18h00

Diner bij “Bei Boente”

19h30

Start wandeling waar we de verlichte gebouwen
bewonderen en iets zullen drinken. (Ong. 1h30)

21h00

We vertrekken terug naar het hotel in Essen.

Duur
en
kilometers naar
de stops
Duur: 10min
Km: 5

Duur: 15min
Km: 7

Duur: 40 min
Km: 32.5

Duur: 40min
Km: 32.5

Dag 4

Uur

Activiteit

3/11/18: Calm before the
storm

9h00

De jongeren staan klaar aan de receptie om uit te checken
en om 9h15 vertrekken we naar Dortmund.

Totale rijtijd: 1h47 min
Totale km’s: 80.5

Duur
en
kilometers naar
de stops
Duur: 40 min
Km: 43.7

10h00

Aankomst Dortmund: Jongeren zijn tot 14h00 vrij.

14h00

De jongeren staan om 14h00 klaar aan de bus, om 14h15
kunnen we vertrekken naar de Florianturm toren.

Duur: 7min

Vertrek naar LWL Industrial Museum Zollern.

Duur: 20min

15h30

Km: 2.8

Km: 15
16h00

De jongeren komen aan in het LWL Industrial Museum
Zollern. Ze bezoeken het museum op eigen tempo.

17h15

De jongeren staan klaar aan de bus, om 17h30 vertrekken
we naar Dortmund om daar in Sausalito’s te eten.

18h00

Diner in restaurant Sausalito’s

19h30

Terug naar Hotel + inchecken

Duur: 25 min
Km: 15

Duur: 15 min
Km: 4

22h00

Into Germany

We sluiten de avond af door iets te gaan drinken en naar
de NIGHTROOMS-discotheek te gaan. (Facultatief)

Met metro.
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Dag 5

Uur

Activiteit

Duur
en
kilometers naar
de stops

4/11/18: Hangover in Hagen

10h30

Check-out hotel. + vertrek naar Hagen.

Duur: 45min

Totale rijtijd: 4h55 min
Totale km’s: 326

Km: 33
11h30

Lunch in restaurant Vapiano (incl.)

13h00

Vertrek naar Westfalenbad

Duur: 10 min
Km: 3

13h30

Wellness in Westfalen bad + zwemmen

16h30

Vertrek naar Brussel-Zuid + animatie op de bus.

Duur: 2h00
Km: 140

18h30

Pauze rond Aachen om te eten (McDonald’s)

19h30

Verder rijden naar Brussel-Zuid

Duur: 2h00
Km:150

21h30

Into Germany

Aankomst aan de voorkant van station Brussel-Zuid (midi).
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ENTERTAINMENT
Om in de sfeer te komen van het reizen, hebben wij enkele woordzoekers voor u.
Deelstaten Duitsland
Baden-Wuerttemberg
Beieren
Berlijn
Brandenburg
Bremen
Saksen
Sleeswijk-Holstein
Thueringen

Into Germany

Nedersaksen
Noord-Rijnland-Westfalen
Rijnlands-Palts
Saarland
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Voor-Pommeren
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Into Germany woordzoeker
Volgende woorden die in deze woordzoeker gezocht moeten worden staan in het vet gedrukt in het programma:

Into Germany
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Sudoku’s

Into Germany
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Informatie over de film
Film wordt gekozen bij het inschrijven voor de reis dus hier kan nog niets geplaatst worden.

Lyrics karaoke
De liedjes worden gekozen bij het inschrijven voor de reis dus hier kan nog niets geplaatst worden.
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