
Ravot je rot met 
de hele klas in 
Plaswijckpark!
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9,50
Per leerling

7,50
Per begeleider



Waarom naar 
Plaswijckpark?

• Avontuurlijke attracties 
geschikt voor alle leeftijden

• Ruimtelijk opgezet dus 
overzichtelijk voor begeleiders

• Eindeloos ravotten zowel 
binnen als buiten

• Speciale schoolreis menu’s 
maar zelf eten meenemen mag 
ook

• Een eigen gastheer of 
gastvrouw



Eten en drinken
Combineer je schoolreis met één van onze menu’s en/of extraatjes 

Patatje mét 2,50
Een portie patat met saus.

Stoere hap 3,75
Een portie patat met saus, een pakje Wicky 0% en een waterijsje.

Stoere hap + drie minisnacks 4,75
De Stoere hap wordt aangevuld met drie mini kaassoufflés of
drie kipnuggets of drie mini frikandellen of een mix. 

Gezonde hap 3,50
Een wit puntje met kaas, een krentenbol en een pakje Wicky 0%.

Gezonde hap + ijsje 4,25
Een wit puntje met kaas, een krentenbol, een pakje Wicky 0%
en een waterijsje.

Extra’s
Waterijsje 1,25
Consumptiebon 2,75
Warme drank, Chocomel, Fristi of appelsap.

Dagje Plaswijckpark
Na een gezellige busreis richting Plaswijckpark word je welkom geheten door 
onze gastheer of gastvrouw.….de pret kan ein-de-lijk beginnen! Bij ons is alles 
aanwezig om er voor te zorgen dat elk kind een te gekke dag beleeft. Leuk voor 
de kinderen en overzichtelijk voor begeleiders.

In Plaswijckpark kun je heerlijk in de buitenlucht ravotten. Neem de 
Havenspeeltuin: een kinderbad met een grote waterglijbaan en héél véél 
sproeiers. Durf jij onder de grote emmer te staan wanneer hij gevuld is met 
water en omkiept? Je wordt er gegarandeerd zeiknat! Ook kun je je 
vaartechnieken testen op de Vlottenvaart! Of lekker spetteren en spelen met 
modder in de Avonturenbeek. Klim en klauter een weg door het park en race als 
een dolle wegpiraat door de Verkeerstuin.

Is het niet zulk lekker weer dan kun je binnen los gaan in het Huis in de Heuvel. 
Deze binnenspeeltuin is zo groot als 3 tennisvelden bij elkaar. Schiet met 
schuimballen, spring op de bedden, hol, klauter en kruip door een wirwar van 
geheime tunnels en gangen! 

Van al dat ravotten moet je ook wel even bijkomen. Vaar een rondje mee met 
de rondvaartboot en ontdek de mooie omgeving. Geniet van al het lekkers in 
één van onze restaurants en smikkel het op aan één van de vele picknicktafels 
in het park.

Wanneer je buik vol is, kun je op ontdekkingstocht bij de dieren. Daar is het een 
echte beestenboel. Dat hoor je, dat zie je en dat ruik je, zóó hee! De dieren die 
er wonen willen jou net zo graag leren kennen als andersom. Weet jij wat een 
vari, een nandoe of een alpaca is? Kom het zelf ontdekken in Plaswijckpark.



Educatieve 
programma’s

Om je schoolreis helemaal af te maken zijn er 
verschillende educatieve programma’s. 

‘Hoe word je een kabouter?’ 2,00 P.P
Geschikt voor leerlingen van groep 1 en 2. 
De leerlingen gaan in groepjes (maximaal 5) van start. 
Via een aantal uit te voeren opdrachten krijgen de leerlingen
een kijkje in de leefwereld van de Plaswijckpark kabouter.
Aan het eind van het programma zijn alle leerlingen echte kabouters geworden.

‘Word Superspeurder!’ 2,00 P.P
Geschikt voor groepen 3, 4 en ouder.
De leerlingen gaan in groepjes (maximaal 5) van start.
Door leuke opdrachten te doen bij de dieren is er
informatie te vinden die helpt de code te kraken en het slot van de schatkist te 
openen. Lukt het de leerlingen de code te kraken en de diploma’s te vinden?

Contact
Ringdijk 20 (010) 4181836
3023 KS plaswijckpark.nl
Rotterdam info@plaswijckpark.nl

Boeken
Boeken kan volledig online via onze website;
Plaswijckpark.nl/groepen/schoolreis
Heb je toch nog vragen? Dan kun je ons ook 
bereiken op (010) 4181836

Parkeren
Vlak voor de ingang van Plaswijckpark is een in-
en uitstapstrook voor bussen. Ook hebben wij een 
loopbrug zodat de kinderen veilig kunnen 
oversteken en het park in kunnen. De bus kan 
vervolgens parkeren op één van de 
busparkeerplaatsen dichtbij Plaswijckpark.



Plaswijckpark plattegrond
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