
Thema’s
Elke reis zoeken we met de grootste zorg uit. Boeken doen we pas zodra iemand bij ons boekt. 
Geen pakketreizen. Geen vooraf ingekochte tickets. Wel een persoonlijke srprs.consultant en 
handgeschreven post op de deurmat. We geven je graag wat meer informatie over onze thema’s.

City Tripping
Een blind break in een toffe Europese stad. Bij deze vliegreis slaap 
je in een goed hotel in het centrum en wordt er elke dag een ontbijt 
geserveerd.

Road Tripping
Stap in de auto en ontdek je bestemming pas onderweg. Jij kiest. Rijd 
je naar een drukke stad of ga je toch voor een landelijke plek? Eenmaal 
aangekomen slaap je in een goede accommodatie.

Sunsation
Vlakbij het strand, altijd een warme bries. Vlieg naar een bestemming 
waar je sowieso zandkorrels in je koffer krijgt. Overnachten doe je in 
een accommodatie naar jouw wens. 

Broke
Het avontuurlijke broertje van City Tripping. Je slaapt in een hostel en 
gaat er elke dag zelf op uit om je ontbijt te scoren.

Binnen Europa 3 dagen vanaf   €250
4 dagen vanaf   €280
weekend vanaf €300

Binnen Europa 2 dagen vanaf €55
3 dagen vanaf €105

Binnen of 
buiten Europa

Prijs op aanvraag

Binnen Europa 3 dagen vanaf €135
4 dagen vanaf €145



 

Multi City
De ultieme stedentrip mash up. Vlieg in korte tijd naar meerdere 
Europese steden. Elke stad bevindt zich in een ander land. En een hotel 
inclusief ontbijt? Ook geregeld!

Solo Together
Samen op reis met andere srprs.reizigers. Een vliegreis met een groep 
van minimaal vier personen inclusief overnachtingen in een hostel.

Thema van de maand
Elke maand een ander thema, eentje met een tijdslimiet. Neem 
Dropping. Wij regelen je heenvlucht en een survivalkit. The rest is up to 
you! Elk thema is slechts één maand te boeken.

Adventure
Ons meest extreme thema. Wij bepalen je begin- en eindpunt, jij bepaalt 
hoe je van A naar B kom. Alleen de eerste en laatste nacht in een hostel 
zijn geregeld. Tussendoor regel je je eigen slaapplek. Op Adventure kan 
binnen Europa, maar ook wereldwijd. 

Binnen Europa 5 dagen vanaf €410 2 steden
7 dagen vanaf €470  2 steden
8 dagen vanaf €590  3 steden

Binnen of 
buiten Europa 

Prijs varieert

Binnen of 
buiten Europa

7 dagen   €260
21 dagen €990

Binnen Europa 
  

3 dagen €205
4 dagen €240


