Buggenhout, 16 oktober 2018

Italiëreis derde graad tijdens paasvakantie

Beste ouder(s)
Beste leerling(e) van de derde graad

Onze school heeft een jarenlange traditie opgebouwd wat buitenlandse reizen betreft. Na de
geslaagde reis naar Barcelona van vorig jaar, bieden we dit jaar onze traditionele culturele
reis naar Italië aan en dit van zondag 7 april tot zondagmiddag 14 april 2019 . Deze reis
staat open voor alle leerlingen van de derde graad.
Italië is niet alleen een prachtig land omwille van zijn landschap, maar het is ook de
schatkamer van Europa. Hier kunnen wij kennismaken met de mooiste cultuursteden en
wereldberoemde kunstschatten bewonderen. Op het programma staan dan ook bezoeken
aan Pisa, Lucca, Firenze, San Gimignano, Siena, Rome, Venetië en Verona.
Vermits het cultureel aspect een wezenlijk deel uitmaakt van deze reis wordt interesse voor
kunst en cultuur verondersteld. Het programma wordt zeker voldoende afgewisseld met
ontspanning en wat vrije tijd na de bezoeken.
De richtprijs zal maximaal 700 € bedragen voor een minimum van 35 leerlingen. Aangezien
wij deze unieke reis willen aanbieden aan de meeste gunstige voorwaarden, is de exacte
prijs afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe meer leerlingen zich inschrijven (het
maximum aantal leerlingen is 70 leerlingen), hoe minder de definitieve prijs zal zijn.
In dit bedrag zitten de autocarreis, het verblijf in comfortabele driesterrenhotels, alle
toegangen, twee warme maaltijden per dag (behalve maaltijden tijdens de heen- en
terugreis) en een annulatieverzekering voor dringende gevallen (ziekte, overlijden e.d.). De
betaling gebeurt in drie schijven en via overschrijvingen los van de schoolrekening.
Deze Italiëreis is een echte aanrader! Dit is niet alleen onze mening maar ook deze van de
leerlingen die deze unieke reis en ervaring al meegemaakt hebben gedurende de vorige
jaren.
Indien jullie wensen dat jullie zoon of dochter aan deze cultuurreis deelneemt, gelieve dan
onderstaande strook te bezorgen aan Mr. Vanacker ten laatste op dinsdag 13 november.

Met vriendelijke groeten
N. De Bie
directeur

De reisverantwoordelijken
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Uitleg en voorstelling van de Italiëreis voor leerlingen en ouders:

- Op maandag 5 november 2018 zal er om 12u een voorstelling en uitleg van de
Italiëreis zijn voor de geïnteresseerde leerlingen van de 6des (en de leerlingen van
de 5des die niet kunnen komen naar de uitleg van dinsdag 6 november).

- Op dinsdag 6 november 2018 zijn de geïnteresseerde ouders, en leerlingen van
de 5des om 19u uitgenodigd voor de voorstelling en uitleg van de Italiëreis. Deze
uitleg is gekoppeld aan de uitleg over de uitwisseling bij de 5des.

