
De afstanden naar onze parken
Maak vast aan de getallenlijn.

Utrecht    Camping de zoute zee op Texel

Utrecht Villa bij de grot in Han sur Lesse

Utrecht Vakantiepark Ola in Barcelona

Utrecht Bungalowpark Legohuisjes in Billund

 De langste afstand is van Utrecht naar Vakantiepark Ola in               . 
De afstand naar Bungalowpark Legohuisjes in Billund is ongeveer  
de helft van de afstand naar Vakantiepark Ola in Barcelona
De afstand naar vakantiepark Ola in Barcelona is ongeveer 11 keer de 
afstand naar camping de Zoute zee op Texel.
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Lekker op vakantie naar een 
mooi vakantiepark in Europa
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Aanbiedingen

Aanbieding 1

Aanbieding 2

Aanbieding 3

Aanbieding 4

Aanbieding 5

Nu 15% korting op een weekend 
in een Villa bij de grot voor 6 
personen! Normaal kost een 
weekend € 300,-.  
Met korting: € ............... 255

Super last minute: vertrek nu voor een midweek en krijg 75% korting op een verblijf in een luxe stacaravan op camping de Zoute zee. Normaal € 635,-  Nu € ............... 158,75

Een week in een Legohuisje van 
€ 1.000,- voor € 620,-.  
Dat is ............... % korting! 38

Korting op toegang tot de dieren-

tuin in Barcelona. Met bon betaalt 

u geen € 20,- maar € 19,-.  

U ontvangt dus ...........% korting! 5

Elke extra persoon krijgt 5% 

korting! Een overnachting op 

camping de zoute Zee kost 17 

euro per persoon. Met deze 

mooie korting betaalt u voor 4 

personen ............... euro. 65,45

Aanbieding 6

Aanbieding 7

Krijg 7% korting op een kaartje 
voor Legoland in Billund als u 
1 week een Legohuisje boekt. 
Als u 2 weken boekt krijgt u 
daarbovenop nog 10%  korting. 
Een kaartje van 25 euro kost 
dan € ...............  20,93

Fietsverhuur camping Pizza Margarita.
1 persoon € 16,50 per dag2 personen: € 31,02 per dag3 personen €46,53 per dag4 personen € 62,04 per dagMet elke extra persoon krijgt u dus ............... % korting op de totaalprijs! 6

Barcelona



20 m

3 
m

30 m

7,5 m

6 m

15
 m

Zwembad

Kampeerterrein
douche/

wc

Een van onze parken uitgelicht Wat is er te doen?

Camping de Zoute zee op Texel
Tussen de duinen vlakbij de zee!

3  Reken de oppervlakte en de omtrek uit.

Actief in de vakantie!

2  Reken uit.

Maak op Texel een wandeling in de zilte  
zeelucht van 5,6 km. 

Dat is .................................. m. 5600

Een stadswandeling in Barcelona langs veel highlights is een aanrader! 
De wandeling is ongeveer 80.000 dm, 

dat is .................................. km. 8

In Legoland geweest en nu genieten van het Deense landschap? Maak een 
fietstocht van 36 km 

(.................................. cm) 3.600.000

Op een segway door het prachtige Napels? Kies voor tochten van 2,5 hm, 
300.000 cm of 6 km. 

Dat is samen .................................. km. 9,25

Genoeg van de hitte? In de grotten van Han wandelt u heerlijk koel onder de 
grond. De route is wel 65.000 mm! 

Dat is ..................................m. 65

oppervlakte: omtrek:

kampeerterrein  450 m²   90 m

zwembad   150 m²  55 m

douche/wc 18 m²  18 m
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Onze zwembaden De villa bij de grot

Kies wat bij u past!

5  Reken de inhoud uit.
 a. Vakantiepark Ola
   De inhoud van het zwembad  

 is ............................ m³. 1050 
 Dat is ........................ dm³ 1.050.000 
 of ............................ liter. 1.050.000

 
 b. Camping de Zoute zee
  De inhoud van het 
  zwembad is .................... m³. 300

 
 
 c. Camping Pizza Margarita
  De inhoud van het zwembad 
  is ............................ m³. 270

  

Het zwembad van vakantiepark Ola heeft de grootste inhoud.  

4  Reken de oppervlakte en de omtrek uit.

  Begane grond

   Eerste verdieping
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dm³ liter
a 1.050.000 1.050.000
b 300.000 300.000
c 270.000 270.000

woonkamer 

keuken 

slaapkamer 1 

wc badkamer 1 

oppervlakte: omtrek:

woonkamer  60 m²  34 m

keuken  30 m²  22 m

wc  2,25 m²  6 m

badkamer 1  5,25 m²  10 m

slaapkamer 1  22,5 m²  19 m

oppervlakte: omtrek:

slaapkamer 2  24 m²  20 m

slaapkamer 3  18 m²  18 m

slaapkamer 4  42 m²  26 m

badkamer 2  16 m²  16 m

gang  20 m²  24 m

woonkamer = 12 m x 5 m 
keuken = 6 m x 5 m
wc = 1,5 m x 1,5 m  
badkamer 1 = 1,5 m x 3,5 m
slaapkamer 1 = 4,5 m x 5 m 

slaapkamer 2 = 4 m x 600 cm 
gang = 20 dm x 1000 cm 
badkamer 2 = 40 dm x 40 dm 
slaapkamer 3 = 6 m x 300 cm 
slaapkamer 4 = 600 cm x 700 cm 

slaapkamer 2 

slaapkamer 4slaap-
kamer 3 

gang

badkamer 2
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