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TWEEDAAGSE REIS PARIJS
Donderdag 03 mei – vrijdag 04 mei 2018
Geachte ouders
Beste leerlingen
Dit schooljaar organiseren wij opnieuw een meerdaagse reis naar Parijs voor het 4de jaar.
Wij vertrekken op donderdag 03 mei 2018 om 06.00 uur met de bus richting Parijs en komen
vrijdag 04 mei 2018 terug rond 22.30 uur.
Op het programma staan o.a de “beklimming” van de Eiffeltoren, een bezoek aan Centre Beaubourg en
omgeving, het Louvre, een wandeling langs les Jardins des Tuileries,
Place de la Concorde en de Arc De Triomphe, een boottocht op de Seine,
de kathedraal Notre-Dame en Montmartre
Inbegrepen in de prijs:
- heen- en terugreis per autocar en metroverplaatsingen
- verblijf in kamer met ontbijt
- een voorziene som van € 10 voor een avondmaal op donderdag 03 mei
- inkomgelden van de bezochte attracties
- boottocht op de Seine
De totale prijs van deze tweedaagse uitstap bedraagt € 150.
Graag ontvangen we de inschrijving voor deze reis naar Parijs van uw zoon/dochter
voor vrijdag 2 februari 2018.
Inschrijven kan door een voorschot van € 100 binnen te brengen op het secretariaat. Het ontvangstbewijs
geldt als bewijs voor inschrijving. Voor betaling van het resterend saldo ontvangt u nog een afzonderlijke
uitnodiging.
Voor de leerlingen die niet deelnemen aan de reis naar Parijs voorzien we een vervangprogramma. We
willen er op wijzen dat deelname aan het vervangprogramma verplicht is als uw zoon/dochter zich niet
inschrijft voor de meerdaagse reis.
Steeds tot uw dienst voor meer info.
Met vriendelijke groeten

Ellen Van Strydonck
Adjunct-Directeur

Herman Marissens
Directeur
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