Floriade Expo 2022
Growing Green Cities

Een unieke
schoolreis
met de hele
klas, school
of opleiding

Wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade Expo 2022

De bewoners van de toekomstige
steden
De verwachting is dat 68% van de wereldbevolking in steden leeft in 2050. Het is dus
belangrijk om nu al na te denken over hoe
we onze steden moeten inrichten. En voor

14 april 2022 - 9 oktober 2022

wie is dit relevanter dan voor de kinderen

Vanaf 14 april 2022 is Almere

en jongeren die de bewoners van deze

een half jaar hét podium voor de

toekomstige steden worden?

wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
Expo 2022. Tijdens Floriade laat de

Onder het thema Growing Green Cities maak

Nederlandse tuinbouw samen met nationale

je kennis met innovaties op het gebied van

en internationale deelnemers groene

groen, voedsel, gezondheid en energie.

oplossingen zien die onze steden leuker,

Je wordt geraakt door wat je ziet, ruikt en

leefbaarder en duurzamer maken.

proeft. Kortom samen genieten!

Op schoolreis naar
Floriade Expo 2022
Op zoek naar een leuk en leerzaam dagje uit
voor de hele klas, school of opleiding? Voor
zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en hoger onderwijs is een bezoek aan de
Expo een echte aanrader. Speciaal voor
het basisonderwijs is er een Floriade Kids
Expeditie route waarmee je met de hele klas
over het park kan speuren. Ook is er een leuke
kindertheatervoorstelling, ontwikkeld door
Theatergezelschap BonteHond.

Wat ga je beleven bij Floriade?
•
•

•

Een onvergetelijk dagje uit dat je maar

stedelijke vervoersmiddel van de

eens per 10 jaar kunt meemaken

toekomst

Proef, voel, ruik en zie alles wat de

•

dan 400 nationale en internationale
deelnemers te bieden heeft

Een rijk en gevarieerd kunst- en
cultuurprogramma

Nederlandse tuinbouw samen met meer

•

Een gratis rit met de kabelbaan, het

•

Verbreed je kennis en laat je inspireren
over hoe je zelf groener kan leven

Ga op reis door de tuinbouw in het
enorme kascomplex
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Tarieven entreetickets
Schoolreizen (te boeken vanaf 15 personen)

Schoolreizen basisonderwijs en
speciaal onderwijs

Schoolbezoek voortgezet onderwijs

Per

Extra

leerling

begeleider

€ 9,00

€ 9,00

€ 17,50

Wat is er inbegrepen in de prijs?

Voorwaarden

•

•

€ 17,50
•

Schoolbezoek hoger onderwijs

€ 19,00

€ 19,00

Bij het entreeticket is een enkele rit met
de kabelbaan inbegrepen (voor iedere

vrijdag van 19 april t/m 7 oktober m.u.v.

leerling en begeleider)

Nederlandse feestdagen

Voor basisonderwijs zijn de Floriade Kids

•

De speciale schoolprijzen gelden voor

Expeditie route, een speciale kinder-

schoolgroepen vanaf 15 betalende personen

voorstelling en een interactieve en

uit het basisonderwijs, voortgezet, hoger en

leerzame activiteit inbegrepen bij de prijs

speciaal onderwijs en BSO
•

Lunch to go

Scholen zijn welkom op maandag t/m

Voor kinderen t/m 12 jaar geldt 1 gratis
volwassen begeleider per 10 kinderen

€ 6,00
•

Voor leerlingen vanaf 13 jaar geldt 1 gratis
volwassen begeleider per 20 kinderen

•

Een extra begeleider is optioneel bij te
boeken

•
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Lunch is optioneel bij te boeken
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Floriade in de klas
Gelukkig hoef je niet helemaal te wachten tot Floriade Expo
2022 om aan de slag te gaan met duurzaamheid. De voorpret
kan nu al beginnen! Floriade heeft, in samenwerking met
Young & Connected (van Kidsweek in de klas) en Stad & Natuur,
interactieve lesprogramma’s ontwikkeld waarmee verschillende
basisschoolklassen spelenderwijs meer kunnen leren over
duurzaamheid.

Meer informatie over schoolreizen
en Floriade in de klas
Bezoek floriade.com of neem contact op met scholen@floriade.com.
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