Een onvergetelijke Koersreis
Even alles achter je laten en tot rust komen? Ga dan mee met een Koersreis en geniet van ontspanning,
inspanning én bezinning!
Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer prachtige bestemmingen voor je uitgezocht waar
je alle drie de ingrediënten in terug vindt. Met elkaar als groep maak je er een fijne vakantie van.
Bekijk hieronder de verschillende reizen om te zien wat het beste bij jou en je vakantie invulling past.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jbgg.nl/koers.
20-25 jaar en 20-29 jaar
Variatie
Heb je een brede interesse en wil je zoveel mogelijk zien en meemaken? Dan is een ‘variatie’vakantie echt
wat voor jou. Cultuur en natuur krijgen tijdens deze vakantie veel aandacht. Samen een stadje bezoeken of
je verwonderen over de schepping. Maar ook genieten van een heerlijke kanotocht of een prachtige
wandeling.
Actief
Verleg je graag grenzen? Wil je wel alles zien, maar vooral ook alles ervaren? Dan is ‘actief’ precies iets voor
jou. De nadruk ligt op actief bezig zijn. Natuurlijk ga je ook de omgeving bekijken en relaxen, maar de
nadruk ligt op sportieve activiteiten zoals survival, mountainbiken, zwemmen, kajakken en canyoning.
Verder wordt er natuurlijk actief gewandeld. Bij sommige vakanties vormen (berg)wandelingen grofweg de
helft van het programma. Lichte en pittige wandelingen zullen elkaar dan afwisselen.
Survival
‘Overleven’, dat betekent survival letterlijk. Je verlegt je grenzen. Samen met de groep ontdek je het echte
teamgevoel. We werken met erkende instructeurs, veilige materialen en, waar nodig, word je gezekerd.
Stedentrip
Vind je het leuk om een midweek lang een stad ‘van binnen’ te bekijken? De cultuur te snuiven,
specialiteiten te proeven en bekende en minder bekende plaatsen te bezoeken? Ga dan mee naar Praag of
Sevilla!
Themareis
Altijd Israël al eens willen bezoeken? Bekijk dan de Koersreis, die in het najaar naar Israël hoopt te gaan. Of
ga je liever nog verder weg? Dan is de themareis naar het land van de tegenstellingen, China, echt iets voor
jou.

