Beste leerlingen
Beste ouders
Ook dit schooljaar organiseert onze school twee meerdaagse reizen voor de zesdejaars.
De leerlingen hebben de mogelijkheid een keuze te maken tussen een 5-daagse reis naar
Praag of een 6-daagse reis naar Barcelona.
Praag

Barcelona

Vertrek

woensdag 1 april om 07.00 u

dinsdag 31 maart 2020 om 20.00 u

Busreis

 Dagrit van ongeveer 10 uur met de
nodige tussenstops
 Aankomst woensdagavond omstreeks
17.00 u in Praag. Inchecken en avondeten
in het hotel. Stadswandeling.

 Nachtrit van ongeveer 18 uur met de
nodige tussenstops.
 Tussenstop op woensdag 1 april
halverwege de middag in Girona.
 Tegen de avond aankomst in Calella.

Hotel

Verblijf gedurende drie nachten in Hotel
Globus in Praag op basis van halfpension.

Verblijf gedurende drie nachten in Hotel
Catalonia in Calella op basis van halfpension.
Er zijn driepersoonskamers voorzien.

Programma

Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 april:

Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 april:









Praag centrum: de oude stad, de
Karlsbrug, de Praagse burcht en het
Gouden Straatje, de Joodse wijk, het
Representatiehuis (mét Nederlandstalige gidsen)
Fietstocht: onder leiding van
Nederlandstalige gidsen zien we in twee
uur tijd de hoogtepunten van Praag,
onder andere het historische stadsplein,
de schitterende Burcht van Praag en de
John Lennon Wall.
Bezoek Skoda: Het verleden van Skoda
wordt tot leven gebracht in het museum.
De oude productiehallen, waar de auto's
geassembleerd werden, zijn hier te
bezichtigen. Naderhand bezoeken we de
echte Skodafabriek, met twee moderne
productiehallen,
waar
de
auto's
geproduceerd worden. De gids zal ons
begeleiden en uitleg geven over de
productie, geschiedenis en verschillende
automodellen.
Terezin Memorial: we brengen een
bezoek
aan
het
voormalige
concentratiekamp Theresienstadt. We
lopen langs het getto en de barakken en
brengen een bezoek aan het museum.
Een indrukwekkende excursie.

We verplaatsen ons met de touringcar naar
Barcelona.
 Fietstocht: gedurende 3-uur door
Barcelona onder begeleiding van
Nederlandstalige gidsen
 Fotozoektocht in de Gotische wijk.
 Park Guell onder begeleiding van een
Engelstalige gids. Dit bekende
openluchtpark van Gaudí werd nog maar
pas gerestaureerd en blijft een
trekpleister.
 Sagrada Familia, begeleide rondleiding
in Gaudí’s meesterwerk. Hét symbool van
de stad en het meesterwerk van Gaudí.
De nog onafgemaakte Sagrada Família is
een pareltje van de architectuur die
iedereen gezien moet hebben.
 Palau Guell, bezoek met audiogids. Eén
van de best bewaarde werken van de
briljante architect Gaudi. Achter de
sobere façade schuilt een fantastisch
gebouw met één van de mooiste
dakterrassen van de stad.
 Palau de la Musica onder begeleiding
van een Engelstalige gids. De concertzaal
is een magische ruimte met een grote
centrale lichtkoepel. Een prachtig gebouw
in Catalaanse modernistische stijl.
 Keuze tussen een rondleiding in Camp
Nou, het sfeervolle voetbalstadion van FC
Barcelona, of Casa Batllo, een
sprookjesachtig gebouw van de hand van
Gaudi.
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Terugrit

We zijn zondagochtend 5 april rond 07.00u
terug in Tongeren

Zondag 5 april zijn we in de namiddag weer
terug in Tongeren

Prijs

De reissom bedraagt 360 euro.

De reissom bedraagt 400 euro.

Inbegrepen zijn:
 Vervoer per autocar
 3 x overnachting in Hotel Globus
 3 x ontbijt(buffet) in accommodatie
 1 x diner in ons hotel
 3 x diner in de stad
 Excursiepakket zoals hierboven
beschreven
 Verplaatsingen in Praag met de metro
 Annuleringsverzekering

Inbegrepen zijn:
 Vervoer per autocar
 3x overnachting in Hotel Catalonia
 3x ontbijtbuffet in het hotel
 2x diner in het hotel
 2x diner in lokaal restaurant in
Barcelona
 1x lunchpakket
 Excursiepakket zoals hierboven
beschreven
 Verplaatsingen in Barcelona met de
metro
 Annuleringsverzekering

Van zondag 6 oktober (18.00u) tot
dinsdag 8 oktober (23.00u) kan je via
de website:
https://www.viio.be/viioplus/viio-reizen/
inschrijven.

Van zondag 6 oktober (18.00u) tot
dinsdag 8 oktober (23.00u) kan je via
de website:
https://www.viio.be/viioplus/viio-reizen/
inschrijven.

Om praktische en organisatorische redenen
kunnen maximaal 60 leerlingen inschrijven
voor deze reis. De volgende ingeschrevenen
komen op een wachtlijst.

Om praktische en organisatorische redenen
kunnen maximaal 80 leerlingen inschrijven
voor deze reis. De volgende ingeschrevenen
komen op een wachtlijst.

Voorwaarden tot deelname: zie volgende
bladzijde.

Voorwaarden tot deelname: zie volgende
bladzijde.

Bij niet-tijdige betaling vervalt de
inschrijvingsvolgorde.
De betalingen gebeuren uitsluitend door
stortingen op rekening
BE30 7785 9212 2411 van KaSO
Tongeren–Borgloon, telkens met de
vermelding “PRAAG 2020 VIIO 3de
graad” + naam en klas van de leerling
 1ste schijf van 160 euro vóór 25 oktober
2019
 2de schijf van 100 euro vóór 20 december
2019
 3de schijf van 100 euro vóór 9 februari
2020

Bij niet-tijdige betaling vervalt de
inschrijvingsvolgorde.
De betalingen gebeuren uitsluitend door
stortingen op rekening
BE30 7785 9212 2411 van KaSO
Tongeren–Borgloon, telkens met de
vermelding “Barcelona 2020 VIIO 3de
graad” + naam en klas van de leerling
 1ste schijf van 200 euro vóór 25 oktober
2019
 2de schijf van 100 euro vóór 20 december
2019
 3de schijf van 100 euro vóór 9 februari
2020

Inschrijven

Betalingen
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Voorwaarden buitenlandse reizen
Met de buitenlandse reizen willen we de gemotiveerde, cultuur-minnende leerling de mogelijkheid
bieden om aan een democratische prijs een onvergetelijke uitstap te maken naar enkele van de
mooiste Europese steden. Regelmatig zijn er vrije momenten waarop leerlingen zelf op verkenning
mogen gaan, maar het is niet toegestaan om ’s avonds zonder toestemming/begeleiding van de
leerkrachten uit te gaan. De begeleiders zorgen voor de organisatie, de leerlingen zorgen mee voor het
welslagen van deze reis.
Het welslagen van zo’n reis hangt af van zowel leerlingen als begeleiders en hierbij zijn afspraken
onvermijdelijk! Leerlingen die zich op normale schooldagen al niet aan de afspraken houden, zullen het
op buitenlandse reizen ongetwijfeld ook moeilijk hebben om de regels te respecteren. Leerlingen die te
laat op de afspraak zijn en die zich niet houden aan de leefregels binnen een groep, maken het
moeilijk om het aangeboden programma te realiseren. De school behoudt zich dan ook het recht voor
om leerlingen te weigeren.
We verwachten van iedere deelnemer dat hij/zij zich vooraf en tijdens de reis houdt aan de afspraken
die vermeld zijn in het schoolreglement en aan de richtlijnen van de begeleidende leraren.
Hierbij willen we volgende punten extra benadrukken:





Stiptheid: op tijd in de school, in de les zijn, op afspraken (bv. tijdens excursies, de sportdag…)
zijn, gemaakte afspraken nakomen, …
Correct gedrag: tijdens de lessen, tijdens de pauzes, maar ook tijdens extra-murosactiviteiten
Beleefd gedrag naar medeleerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers…
Goed gedrag tijdens de voorgaande reis. We zullen ons hierbij laten adviseren door de
begeleiders van de voorgaande reis.

Bij twijfel over bovenstaande zaken zal de huidige klassenraad een advies uitspreken om je al dan niet
toe te laten tot de reis. Bij een negatief advies zal je uit de deelnemerslijst geschrapt worden.
Met deze afspraken hopen we leerlingen en begeleiders extra te ondersteunen in de realisatie van een
fijne, leerrijke buitenlandse reis waar je achteraf met plezier op kunt terugblikken.
We stellen jullie een mooie reis voor: denk er eens over na en … schrijf je tijdig in!

De directie en het team reizen van viio 3de graad
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