ELKE REIS EEN
EIGEN VERHAAL
DE WILG, EEN TROUWE PARTNER VOOR UW SCHOOL

BUSREIZEN | REISBUREAU | REIZEN OP MAAT
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DE WILG,
EEN TROUWE PARTNER
VOOR UW SCHOOL
De Wilg is al jaren de vaste vervoerspartner van verschillende
lagere, middelbare en hogescholen.
Wij organiseren en verzorgen:
•
•
•
•

Leerlingenvervoer, zwem- en gymvervoer
Excursies
Eendaagse schoolreizen
Meerdaagse schoolreizen
(citytrip, avontuur, wintersport, zeeklasse, …)
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DAGUITSTAPPEN

EEN PERSOONLIJKE
AANPAK VOOR KORTE
EN LANGE DAGTRIPS
De Wilg heeft reeds jarenlang ervaring in het organiseren van schoolreizen op maat voor
vele scholen uit de wijde omgeving.
We beschikken over een uitgebreide en moderne vloot van touringcars en schoolbussen.
Dankzij onze flexibiliteit, persoonlijke aanpak en scherpe prijzen zijn we vandaag een
trendsetter zowel voor daguitstappen dichtbij of wat verder weg.
Daarnaast zijn we beschikbaar voor zowel kleine groepen (klas of leerjaar) als grote
groepen (volledige school).
Vandaag is De Wilg een vaste waarde voor vele lagere, middelbare en hogescholen. Onze
moderne bussen en uitstekende service zorgen gegarandeerd voor een geslaagde dag!
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MEERDAAGSE SCHOOLREIZEN

ONTDEK BIJ ONS
DE SCHOOLREIZEN
VAN DE TOEKOMST
Schoolreizen moeten een meerwaarde bieden en de leerlingen iets bijbrengen. Wij helpen
u graag met het uitwerken van een unieke combinatie van natuur, cultuur en economie en
creëren voor de leerlingen een unieke ervaring, weg van de schoolbanken.
Wij zorgen voor een beleving waar nog lang over nagepraat kan worden.
Elke reis, een eigen verhaal…
Ik … nam voor het eerst de metro
… zag voor het eerst een musical
… bezocht voor het eerst een museum
… sliep voor het eerst in een hotel in het buitenland
… heb mijn grenzen verlegd en vrienden gemaakt voor het leven
...
Groepsreizen zijn onlosmakelijk verbonden met groepsbinding. Ook de band tussen de leerling
en de leerkracht verandert en geeft een sterke basis om een heel schooljaar samen te werken.
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WAAR DE REIS
OOK HEEN GAAT,
WE HELPEN U OP WEG
Door onze jarenlange ervaring in de reisbranche hebben wij de juiste expertise in huis om
er voor te zorgen dat de schoolreis zowel voor de leerlingen als de leerkrachten een unieke
beleving en ervaring wordt.
De meeste reisbestemmingen hebben we zelf bezocht waardoor wij in staat zijn u een
persoonlijk advies te geven.
Een kleine greep uit ons aanbod:
STEDENTRIPS:
Parijs, Londen, Berlijn, Praag, Krakau, Rome (rondreis door Italië) …
WINTERSPORT:
korte trip naar de Ardennen, Winterberg, sneeuwklasse naar Oostenrijk, Frankrijk, Polen ...
SPORT- EN ACTIEVE REIZEN:
avonturenprogramma in de Ardennen, sportkampen in Spanje, Frankrijk ...
BUDGET?
Onze grootste troef is en blijft het organiseren van schoolreizen met een persoonlijke en
budgetvriendelijke aanpak, want voor ons is iedere reis een unieke beleving.
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AL MEER DAN 50 JAAR
STAAT DE WILG VOOR
ZIJN REIZIGERS KLAAR
Meer dan 50 jaar geleden startte Henri Godefridi zijn autobusbedrijf in Hamont. Daarnaast baatte hij ook
de camping “Wilgenhof” (Hamonter water) uit, vandaar de naam De Wilg.
Vandaag staat de leiding van het bedrijf onder de zoon Johnny Godefridi, die samen met zijn echtgenote
Conny instaat voor het management. De Wilg groeide al snel uit tot een toonaangevend busbedrijf voor
groepsvervoer en touringcarreizen doorheen heel Europa.
De Wilg beschikt over een groot aantal en verscheidenheid aan bussen:
•
•
•
•
•

Touringcars
Lijnbussen
Schoolbussen
Aangepaste bussen voor minder-validen
Nightliners: luxe VIP touringcars met 16 tot 20 volwaardige bedden

Als werkgever staat De Wilg vooral bekend om zijn gemoedelijke sfeer, zijn goed opgeleide en
vriendelijke medewerkers en de constante investeringen in hun wagenpark. Sinds 2008 is De Wilg
gevestigd op het industrieterrein Kanaal Noord te Bree, waarbij verder werd uitgebreid met:
•
•
•
•
•
•
•

ontvangstruimte voor de klanten waar zij voor het vertrek of bij aankomst kunnen vertoeven in een
aangename en gezellige omgeving
een eigen reisbureau zowel voor mensen die op zoek zijn naar een leuke vakantie, maar ook voor
scholen, bedrijven en verenigingen die op zoek zijn naar een leuke uitstap of groepsreis op maat
private beveiligde parking voor de klanten
eigen volledig uitgerust atelier voor onderhoud en herstellingen van de bussen en touringcars
eigen wasstraat
opleidingsruimte voor constante bijscholing van de chauffeurs
een groot aanbod aan skibakken en aanhangwagens voor extra bagage- en fietsenvervoer
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DE TOURINGCAR IS …
... ontzettend betaalbaar.
zeker wanneer je de totale kosten
deelt met je medepassagiers.
... gebruiksvriendelijk.
opstappen gebeurt waar
en wanneer jij dat wil.
... milieuvriendelijk.
de hedendaagse touringcars
zijn voorzien van ecologische
technologieën.

PERSOONLIJK
ADVIES WAAR U
OP KAN REKENEN
Alles over ons reisbureau en reizen op maat voor
particulieren, scholen of bedrijven. Karin staat voor u
klaar om u te adviseren en voor u een persoonlijk
kant en klaar voorstel uit te werken.
Voor meer info, contacteer Karin, voor al uw
vragen kan u bij haar terecht via: +32 (0)89 480 881
of karin@dewilg.be

INDUSTRIETERREIN KANAAL NOORD 1433 | B-3960 BREE | T. +32 (0)89 480 880 | F. +32 (0)89 764 160 | INFO@DEWILG.BE | WWW.DEWILG.BE
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