
Wereldreisbox
€48,-Per boxvoor 2 pers.

+ Uitlegkaart per land
+ Culturen-quiz
+ Wereldmuzieklijst
+ Mini taalles
+ Maak je eigen kampvuur
+ Stuur een ansichtkaart

Suriname

Griekenland

Hawaï
Rusland

Portugal

India

Wat zit er in de wereldreisbox?
Eten: Eetbare sprinkhaan, naanbrood, Surinaamse sambal, 
Portugese sardientjes, tropische limonade, 2 kokosnoten, 
Russische snoepjes, Road Trip biertje, Lekker met je bek in ‘t 
zonnetje biertje, Griekse olijfolie en Marokkaanse dadels. 
Doen: Culturen-quiz en wereldmuzieklijst. Decoratie: Handgemaakte 
wierook uit India, Tibetaanse vlaggetjes en kampvuurgadgets.

Wil je extra items toevoegen? Dat kan! Zie de volgende pagina>>



Extra reisplezier

Voel je een 
ontdekkingsreiziger 
met dit doe-boek.

€20,-

Met dit doe-boek van Keri 
Smith ontdek je in 
verschillende creatieve 
opdrachten een nieuwe 
wereld om je heen. Het 
boek laat je anders kijken 
naar alledaagse objecten 
en plekken. Net als een 
echte ontdekkingsreizigers 
ga je items verzamelen en 
nieuwe plekken ontdekken. 
Een mooi vormgegeven 
hardcover boek met 
opdrachten die je ogen 
openen!

Ontdek de mooiste
plekken van Nederland.

€25,-

Verliefd op Nederland 
neemt je mee naar 
prachitige plekken in 
Nederland. Roëll de Ram 
van de reisblog We Are 
Travellers verzamelde in 
Verliefd op Nederland de 
mooiste plekken van ons 
land. Ontdek de meest 
bijzondere plekken 
dichtbij huis.

Persoonlijke 
flessenpost

boodschap in jouw 
wereldreisbox.

€9,50,-

Voeg een persoonlijke 
boodschap toe aan de 
wereldreisbox. Je schrijft 
zelf een berichtje en 
BAPAHO plaatst dit op een 
oud papier en stopt jouw 
berichtje in een glazen-
fles.

Een persoonlijk flessen-
post berichtje. 

Hoe werkt het?
1. Je stuurt jouw bericht-
je naar info@bapaho.nl
2. Wij plaatsen jouw 
berichtje op de brief
3. Jouw boodschap in 
flessenpost. 

 

Wat voeg jij extra toe aan jouw reis?

Geef jouw bestelling door via info@bapaho.nl en wij stellen de perfecte
reisbox samen. Eigen suggesties of ideeën, laat het ons weten!

Meer op de volgende pagina>>



Extra reisplezier

Wat voeg jij extra toe aan jouw reis?

Geef jouw bestelling door via info@bapaho.nl en wij stellen de perfecte
reisbox samen. Eigen suggesties of ideeën, laat het ons weten!

Met kaas de wereld 
rond. Noordzeekaas,
Deense, Italiaanse,
Spaanse en Griekse 
kaas. Een werelds 

borrelkaas
pakket. 

€35,-

Kazen van De Kaasfabriek.
Een borrelplank met kazen 
niet alleen uit Frankrijk 
maar ook uit Denemarken,
Griekenland, Italië, 
Spanje en Portugal. En 
bijzondere kazen zoals De 
Noordzee kaas.

Kortom een borrelplank met 
diverse kazen die je mee 
nemen over de wereld.

Echte reisgadgets +
spot de big 5 van 

Nederland.

€28,50

Een survival gids voor in 
Nederland. 

Een guide met:

• Spot de big 5 van NL
• Hoe maak je een vuur?
• Hoe bepaal je de weg    
zonder navigatie?
• Survivaltips

+ Kit met reisgadgets 
(kompas, zaklamp, zakmes-
je, touw, spiegeltje, 
vuurstick).

Tover je woonkamer
om tot een Ibiza 
paradijs.Met deze 
woonkamerhangmat.

€65,-

Materiaal: Katoen.
 
De hangmat heeft een doek 
van 160 cm breed en 240 cm 
lang. De lengte van de 
hangmat met koorden is 380 
cm. Ideaal voor 2 per-
sonen. 

De hangmatten worden 
geweven en met de hand 
afgewerkt door de 
Otavalo-indianen in het 
Noorden van de 
Andeshooglanden van 
Ecuador, Zuid-Amerika.

De Otavalo-indianen staan 
al vijfhonderd bekend om 
hun weefkunst.

Reviews & bestellen>>



“De wereldreisbox is 1 
grote verrassing!”

“We hebben heel veel 
geleerd,geproefd en 

ervaren.”

“Wat een leuk cadeautje, 
ik was helemaal verbaasd 
wat een vakantiegevoel je 
kan ervaren in je eigen 

woonkamer.”

“Een duurzaam 
alternatief voor een reis 
om de wereld.”

“Een leuke, unieke avond
beleefd!”

“Ons wereldreis-diner kon 
niet doorgaan bij BAPAHO 
maar deze box was een goed 
alternatief.”

Bestel via: INFO@BAPAHO.NL of  WWW.BAPAHO.NL

Bel ons op: 0624519657
Bezoek ons op: Schalkwijkstraat 8, 3512 KS, Utrecht

KVK:66918332 | BTW:NL00310646B13



Liever een 
mini reis?

Bestel via: INFO@BAPAHO.NL of  WWW.BAPAHO.NL

Bel ons op: 0624519657
Bezoek ons op: Schalkwijkstraat 8, 3512 KS, Utrecht

KVK:66918332 | BTW:NL00310646B13

Mini reis

Liever een kleinere box? Perfect voor in de zak van Sinterklaas! 

Dat kan! In deze “brievenbus-box” (deze box past door je brievenbus)
zitten de volgende items:

• Wereldquiz
• Wereldmuziek afspeellijst
• Ansichtkaart + postzegel om een reisherinnering te sturen
• Tibetaanse vlaggetjes
• Agroposta tropische siroopjes
• Survivalguide van Nederland
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