
EEN BIJZONDER UITJE VOOR HET HELE GEZIN

DE DOLLE  
DAG

Met o.a.
Speurtocht

Planes@Plaza
Panoramaterras

Fokker 100
Bustour

In combinatie 
met Schiphol Behind 
The Scenes: hele dag 

parkeren voor 

€ 10,-

De Toffe 
Tour

Schiphol Behind The Scenes
Dat er in en rond de luchthaven heel veel gebeurt, zie je tijdens deze Toffe Tour waarin  

je behind the scenes komt van Schiphol. Deze multimediatour brengt je op plekken waar je 

anders niet mag komen. Je gaat onder meer naar de brandweer, de sneeuwvloot, de grote 

hangars en je krijgt verhalen te horen die niemand kent. Beleef Schiphol van heel dichtbij!

De Sjieke 
Shopper

Winkelen
Schiphol Plaza is voor iedereen toegankelijk. De winkels zijn er elke dag open van ’s ochtends  

vroeg tot ’s avonds laat. Mode, bloemen, chocolade, elektronica of sieraden, je slaagt altijd.  

Je vindt er bijvoorbeeld merken als G-Star, Rituals, Victoria’s Secret, WE kids, HEMA, Vila & Pieces 

en Ako Books&Travel. Handig om te weten: er is ook een apotheek, een schoenmaker, een kapper 

en een supermarkt voor de last-minute boodschappen.

De Spiekende 
Spotter

Vliegtuigspotten
Met ruim 450.000 vluchten per jaar en zo veel verschillende toestellen en luchtvaartmaatschappijen 

kun je als vliegtuigfan op Schiphol je hart ophalen. Langs de landingsbanen liggen verschillende 

spottersplaatsen, en ook op het Panoramaterras heb je een perfect uitzicht op de platforms  

en de vliegtuigen.

De Tintelende 
Techniek

Fokker 100 Experience
Op het Panoramaterras staat een echte Fokker 100. Je kunt er gratis in. We hebben het interieur 

omgebouwd tot complete luchtvaartexperience. Ga kijken in de cockpit, hoor de meldingen van  

de verkeerstoren, ga zitten in een van de originele stoelen, check het bagageruim, los de raadsels op  

en beleef de historie van Fokker - Nederlands bekendste vliegtuigbouwer. 

Openingstijden

Winterperiode (vanaf laatste zondag in oktober) van 09.00 uur tot 17.00 uur 

Zomerperiode (vanaf laatste zondag in maart) van 07.00 uur tot 21.00 uur

Bij slecht weer kan het Panoramaterras later openen of eerder sluiten.

Speurtocht Schiphol Plaza
Ben jij een echte speurneus en heeft Schiphol voor jou geen geheimen meer? Of wil je juist heel 

veel over Schiphol te weten komen? Maak dan de speurtocht over Schiphol Plaza. De speurtocht 

vind je in deze koffer. Je kunt hem ook ophalen bij de informatiebalies op Schiphol Plaza.

Het Vergeten 
Vergezicht

Panoramaterras
Vliegtuigspotten of gewoon genieten van het geweldige uitzicht op het platform?  

Het kan vanaf Schiphols Panoramaterras. De toegang is gratis. Wil je er lekker bij zitten,  

dan ben je natuurlijk welkom in een van de restaurants. 

Openingstijden

Winterperiode (vanaf laatste zondag in oktober) van 09.00 uur tot 17.00 uur 

Zomerperiode (vanaf laatste zondag in maart) van 07.00 uur tot 21.00 uur

Bij slecht weer kan het Panoramaterras later openen of eerder sluiten.

De Gezellige 
Genieter

Eten en drinken
In de cafés en restaurants op Schiphol Plaza zit je altijd goed. Of je nu zin hebt in een Italiaanse 

lunch, een biertje of een snelle koffie, je vindt er alles. Voor kinderen is Restaurant Touch Down  

een aanrader en ook een ijsje bij Italiaanse ijssalon Pronto is een feest. Uitgebreid lunchen kan bij  

La Place, Per Tutti! of Dutch & Delicious en voor je lievelingskoffie ga je naar een van de twee 

Starbucks vestigingen op Schiphol Plaza.

De Pientere 
Piloot

Planes@Plaza
Modelvliegtuigen en pilotenpakjes, boeken en Barbie stewardessen. Je vindt het bij Planes@Plaza,  

de vliegtuigwinkel van Schiphol. Altijd al eens willen weten hoe het voelt om piloot te zijn?  

Ga hier dan op de foto in de cockpit. Of laat je kieken bij het levensgrote landingsgestel  

en de vliegtuigmotor.

DE KIENE 
KAART
Een Dolle Dag: 

rondreizen over Schiphol 
Schiphol is een wereld op zich. Met winkels en horeca  

die elke dag van het jaar open zijn, en heel veel activiteiten  

die van een dagje Schiphol een onvergetelijke ervaring  

maken voor het hele gezin. Ontdek de romantiek van het 

vliegen en de rijke historie van een van de oudste internationale 

luchthavens ter wereld. Ga kijken op plekken waar je anders 

echt niet mag komen. En beleef samen de spanning en  

de dynamiek van een luchtvaartstad. 

schiphol.nl/dagje schiphol 

DE raadsel
achtige route

Klikkende  
camera’s

Fotomomenten
Natuurlijk maak je foto’s op deze onvergetelijke dag. En die deel je meteen op Facebook of 

Instagram, zodat je vrienden en familie kunnen meegenieten. Foto’s maken kan overal, maar  

de beste plekken hebben we voor je aangegeven. Je herkent ze op de kaart aan dit icoon:  

810.327 Routekaart 594x420 v2.indd   1 11-05-15   11:15



 

  

Schiphol Behind The Scenes 

Panoramaterras 

   Schiphol Behind The Scenes 
De Toffe Tour 
Je hoeft niet te vliegen om te ervaren dat er op de 
luchthaven veel gebeurt. Tijdens de Toffe Tour kom je op 
plekken waar je anders nooit mag komen.

   Panoramaterras 
Het Vergeten Vergezicht 
Vanaf het Panoramaterras heb je een geweldig uitzicht 
op het platform en de vliegtuigen. 

    Fokker 100 Experience 
De Tintelende Techniek 
Ga op de stoel van de piloot zitten en luister naar de 
verkeerstoren in de Fokker 100. 

     Vliegtuigspotten 
De Spiekende Spotter 
Nergens zie je de vliegtuigen beter dan vanaf  
ons Panoramaterras en de spottersplaatsen langs  
de landingsbanen. 

   Planes@Plaza 
De Pientere Piloot 
Op de foto in de cockpit? Of je eigen vliegtuig kopen? 
Kom naar Planes@Plaza.

   Speurtocht Schiphol Plaza 
De raadselachtige route 
Leer alles over vliegtuigen tijdens de speurtocht over 
Schiphol Plaza.

   Winkelen 
De Sjieke Shopper 
De winkels van Schiphol Plaza zijn elke  dag open.  
En je kunt er ook winkelen als je niet gaat vliegen.

   Eten en drinken 
De Gezellige Genieter 
Waar je ook trek in hebt, en hoe laat het ook is, in de 
cafés en restaurants op Schiphol Plaza vind je precies 
wat je zoekt. 

   Fotomomenten 
Klikkende camera’s 
De beste plekken voor een fotomoment herken je op  
de kaart aan dit icoon: 

Vliegtuigspotten 

Eten en drinken 

Planes@Plaza 

Winkelen 

Speurtocht Schiphol Plaza 

DE KIENE 
KAART
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