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Geïntegreerde werkperiode van mei 2018 – Noord-Italië
Geachte mevrouw
Geachte heer
Onze GWP Noord-Italië begint binnenkort. In deze brief vindt u de laatste afspraken.
We vertrekken met de eerste vlucht van Brussels Airlines (rond 6u) naar Milaan op zondag 6 mei, dus de
aanwezigheid op de luchthaven in Zaventem rond 4u zal nodig zijn. We komen terug op vrijdag 11 mei met de
laatste vlucht uit Milaan die rond middernacht in Zaventem landt. In Italië beschikken wij alle dagen over onze
eigen bus, behalve voor Firenze waarheen we de trein nemen.
De prijs bedraagt, zoals u reeds vernam, € 580 (met annulatieverzekering € 592). In deze prijs is bijna alles
inbegrepen: de vlieg- en busreizen, het verblijf in halfpension, en alle inkomgelden voor musea en
bezienswaardigheden. Voor de lunch en enkele persoonlijke uitgaven moeten € 15 per dag ruim volstaan.
Onze leerlingen verblijven tijdens deze periode in twee hotels (één in Toscane en één ten noorden van
Venetië).
Hierbij de adressen:
Van 6 tem 8 mei:
Van 9 tem 10 mei :
Alba Hotel***
Hotel Frank***
Via Palestro 16
Via Gorizia
51016 Montecatini Terme
30016 Lido di Jesolo
Tel: 00 39 0572/76.74.96
Tel: 00 39 0421/97.15.28
Fax: 0039/0572/77.16.39
Fax: 0039/0421/97.28.56
e-mail: info@hotelalba.org
e-mail: info@hotelfrank.it
Sedert enkele jaren vragen hotels in het buitenland een waarborg voor jongerengroepen om zich in te
dekken tegen vandalisme en het verantwoordelijkheidsbesef bij de jongeren groter te maken. Wij
stellen dan ook voor dat elke leerling een apart briefje van € 10 meebrengt dat hij op de laatste dag in
Verona terugkrijgt.
Wie tijdens de GWP nog niet meerderjarig is heeft een “Reistoelating voor minderjarige” nodig, door
een ouder af te halen op het gemeentehuis en af te geven aan mevr. Peeraer.
U betaalde reeds € «BETAALD». Gelieve het resterende bedrag (zie betalingsgegevens) vóór 16 maart 2018
over te schrijven:
U vindt nogmaals een gedetailleerd programma in bijlage.
Mogen wij u tot slot verzoeken erop te letten dat uw zoon of dochter de volgende dingen niet vergeet:

identiteitskaart

geschikte regenkledij, wandelschoenen, een warme pull en een zwempak

zakgeld
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke ervaring zal zijn.
In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijven wij
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Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat

Dag 1: zondag 6 mei
Vlucht naar Milaan, busrit naar Pisa (gelieve een ontbijtpakket mee te nemen).
Pisa: bezoek aan “scheve toren”, wandeling en middagmaal
Bezoek aan Lucca, wandeling door de stad.
Aankomst in hotel te Montecatini Terme

Dag 2: maandag 7 mei
Een prachtige wandeling rond Radda in Chianti, met het proeven van wijn (echte Chianti, uiteraard), extra
vergine olijfolie en een paar andere streekspecialiteiten.
In de namiddag bezoek aan Siena.

Dag 3: dinsdag 8 mei
Een dag te Firenze: ’s ochtends bezoek aan het Bargellomuseum, Archeologisch museum met gids, Palazzo
Pitti of Museo Galileo della Scienza met gids. Middagmaal en bezoek aan het Uffizimuseum, wandeling langs
de Duomo, de Ponte Vecchio, Palazzo Pitti…

Dag 4: woensdag 9 mei
Bagage pakken!
Vertrek naar Lido di Jesolo.
Strandnamiddag en zwemmen te Lido di Jesolo.

Dag 5: donderdag 10 mei
Met de boot naar Venetië (San Marco)
Bezoek aan San Marcoplein en Dogenpaleis met gidsen, wandeling naar Rialtobrug.
Wandeling langs Canal Grande, bezoek kerk Santa Maria dei Frari.

Dag 6: vrijdag 11 mei
Panorama van aan het Romeins theater en archeologisch museum en bezoek aan renaissancetuin Giardino
Giusti te Verona. Middagmaal, wandeling langs Castelvecchio en Casa di Giulietta, bezoek Romeinse arena,
shopping en avondmaal in Verona.
Avondrit naar Milaan en terugvlucht.

Er wordt uiteraard uitleg gegeven tijdens de busritten en overal krijgen de leerlingen voldoende vrije tijd om te
eten, te shoppen en de steden een beetje te ontdekken…

