
Klim eropuit met de klas
Een schoolreis naar Klimrijk Brabant is buitengewoon avontuurlijk. Kom 
met de klas klimmen op het onlangs compleet vernieuwde klimparcours 
en ervaar de adrenalinekick! 

Grenzen verleggen 
Het klimbos staat garant voor plezier in het bos met respect voor de 
natuur. De kids verleggen met veel plezier hun grenzen op de 
verschillende klimroutes. Iedere route heeft zijn eigen 
moeilijkheidsgraad, dus er is voor iedere avonturier een eigen uitdaging. 
Maar maak je geen zorgen, gekwalificeerde instructeurs begeleiden de 
kinderen waar nodig. 

Avontuurlijke activiteiten 
Buiten klimmen kun je bij Klimrijk Brabant ook terecht voor avontuur dat 
zich niet op grote hoogte afspeelt. Je kunt kiezen uit diverse spannende 
activiteiten en zo helemaal je eigen programma voor het schoolreisje 
samenstellen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een outdoor lasergame of 
een gps-tocht door de prachtige bossen van Veldhoven? 
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Gps-tocht
Met behulp van gps maakt de klas een spannende 
wandeltocht. Onderweg krijgen de leerlingen 
diverse opdrachten, vragen of raadsels. Gaat het 
ze lukken om het eindpunt te vinden?

Archery tag
Tijdens outdoor archery tag proberen leerlingen 
elkaar uit te schakelen met pijl en boog. Door de 
diverse spelvariaties blijft het een uitdaging om 
de tegenstander te verslaan.

Lasergamen
Met een camouflage helm, geschminkt gezicht en 
geavanceerde lasergun gaan leerlingen de strijd 
aan met elkaar. Lasergamen kan zowel indoor als 
outdoor.

Schietclinic
Tijdens de Schietclinic van Klimrijk krijgen 
leerlingen de basis van het blaaspijpschieten 
geleerd. Na flink oefenen wordt er uiteindelijk 
voor punten geschoten. Welke leerling haalt de 
meeste punten?

Vaste klantenkorting
Vorig jaar ook op schoolreis geweest bij een park 
van Libéma?* Dan is dit jaar de entree voor vier 
personen gratis. 

Grote groepenkorting
Hoe groter de groep van het schoolreisje, des te 
hoger de korting!

Kijk voor prijzen op bijgaande prijslijst of op 
klimrijk.nl/schoolreisjes. Neem voor een offerte 
op maat contact op via 088-9000360.

Klimmen
Voor alle avontuurlijke leerlingen is er een 
passende uitdaging. Laat ze hun grenzen 
verleggen op de verschillende parcours tussen de 
ziplijnen, klimnetten en verschillende bruggen. 
De minimale lengte voor het grote klimparcours is 
1.30 meter.

Voor de kleintjes vanaf 4 jaar tot een lengte van 
1.30 meter is er een speciaal vernieuwd 
kinderparcours. Onder begeleiding klimmen zij 
op 1.50 meter hoogte door de bomen.



Prijslijst Klimrijk Brabant voor scholen

Activiteit (Combineer 2 activiteiten voor slechts € 19,- of 3 

activiteiten voor € 21,-)
Prijs

Klimmen, incl instructie (2 uur) € 14,50 per persoon

Netten Adventure (1 uur) € 5,95 per persoon

Netten Adventure (1,5 uur) € 10,95 per persoon

Outdoor archery tag (1 uur) € 17,00 per persoon

Outdoor lasergamen (1 uur) € 17,00 per persoon

Indoor lasergamen (1 uur) € 17,00 per persoon

Schietclinic (1 uur) € 13,00 per persoon

Gps-tocht (2 uur) € 5,95 per persoon

Arrangement Prijs

Arrangement ‘De boom in’ – Klimmen, friet met frietsaus en petfles 

Ranja
€ 16,95 per persoon

Arrangement ‘De boom in XL’ – Klimmen, friet met frietsaus, snack 

(frikandel/kroket/kaassoufflé) en petfles Ranja
€ 18,95 per persoon

Horeca - Bij te boeken extra’s Prijs

Ranja (8 glazen) € 6,00

Warme drank (koffie, thee, cappuccino, warme chocomel) € 3,25

Raketijsje € 1,25

Snack (kroket/frikandel) € 2,40

Snack (bon friet met frietsaus, ranja (petfles) € 6,50 (incl statiegeld)

Friet met frietsaus € 3,50

Broodje kroket € 3,50

Interesse in een schoolreisje bij Klimrijk?
Neem voor meer informatie óf om te boeken contact op via 088-9000360 of mail naar 

info@libemafunfactory.nl. Vermeldt je naam, telefoonnummer, wanneer je wilt komen met 

eventuele aankomsttijd. 


