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GWP Italië 
 
Beste ouder, beste leerling 
 
In de week van 26 april tem 1 mei 2020 wordt aan alle leerlingen de kans geboden deel te nemen aan een 
geïntegreerde werkperiode (GWP). De zesdejaars gaan een week naar Italië (Toscana en Veneto). Voor de 
derde keer gaan we met het vliegtuig om niet meer de lange nachtrit in de bus te hoeven maken. We 
vertrekken heel vroeg op zondag 26 april met een vlucht van SN Brussels naar Milaan waar een bus ons komt 

halen en komen 's avonds terug op vrijdag 1 mei.  Een uitgebreid programma van deze mooie, zowel 
ontspannende als educatieve reis, vindt u achteraan deze brief. 
 
We kunnen deze GWP aan € 680 aanbieden indien er zeker 70 deelnemers zijn. Het aantal deelnemers is 
belangrijk omdat we ons in Italië met de bus verplaatsen en dit de grootste kost betreft. De plaatsen in het 
vliegtuig zijn momenteel gereserveerd, maar dit kan maar voor een beperkte periode zodat wij absoluut  vóór 2 
oktober moeten weten wie meegaat. Om de deelname van uw zoon/dochter te bevestigen vragen we ook om 
dadelijk en zeker voor 2 oktober € 100 te storten als voorschot. 

rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB 
van Atheneum Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst - met als mededeling “GWP, naam, klas”. 

 
Gelieve de deadlines omtrent inschrijving en betaling te respecteren. 
 

Wij weten dat het begin van het schooljaar een periode is met veel schoolkosten, u kan dan ook opteren om te 
kosten te spreiden (zie strookje). 
 
In de prijs is het volgende inbegrepen: de 2 vliegtuigreizen, de bus  ter plaatse en alle parkeergelden, kamers in 
2 hotels, versterkt ontbijt en half pension en alle inkomgelden voor musea en bezienswaardigheden. Het zal 
dus alleen nog nodig zijn wat zakgeld voor een snack ‘s middags en voor eigen gebruik mee te nemen. 
 
De inschrijving wordt beschouwd als definitief en kan niet meer gewijzigd worden, hetzij om ernstige medische 
redenen (het vliegtuigticket kan niet veranderd of vergoed worden). 
Mogen wij u vragen om vóór woensdag 2 oktober 2019 te laten weten of uw zoon/dochter meegaat.  

 
Met vriendelijke groet 
 
Anna Peeraer   Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 
 

 
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………. 
 
ouder van …………………………………………………………………..…….uit ………………….(klas)  
 

 geef mijn zoon/dochter de toestemming deel te nemen aan de GWP Italië. 

 

geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan de gwp Italië en wens gebruik te maken 
van een spaarsysteem (gespreide betaling) en stort elke maand € ……………. . 

 

 Mijn zoon/dochter zal niet deelnemen aan de GWP Italië, maar aan de thuis-gwp. 

Aanvinken wat past en bezorgen aan het secretariaat ten laatste op woensdag 02-10-2019 

 
Handtekening: ………………………………….. 



Programma GWP Italië 2020 

 
 
 
Zondag 26-04-2020 
 
Verzamelen in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem TEN LAATSTE OM 4 UUR 
(ZATERDAGNACHT). Vlucht SN3153 naar Milaan Malpensa waar we rond 8u aankomen. Een 
Italiaanse bus brengt ons naar Pisa waar we o.a. de Camposanto met de beroemde “scheve toren” 
bezoeken.Daarna brengt de bus ons naar het prachtige omwalde Lucca waar een Romeins 
amfitheater bewaard werd in de vorm van de huizen. 's Avonds worden we naar het hotel in 
Montecatini Terme gebracht.   
 
Maandag 27-04-2020 
 
Wandeling door het hartje van de Chiantistreek bij Radda, na een fikse klim pick-nick met proeven 
van wijnen, fruitsapjes en specialiteiten, verwelkomd door de eigenaars van een oude boerderij 
gelegen op een heuvel en omringd met cypressen. Daarna naar het betoverende middeleeuwse 
Siena, waar we de kathedraal bezoeken.  
 
Dinsdag 28-04-2020 
 
We staan heel vroeg op en nemen de trein van 7.30u naar Firenze,waar we de dag doorbrengen, 
met ’s ochtends bezoek aan, naar keuze, het Bargellomuseum, het Uffizimuseum of het 
wetenschapsmuseum met een rondleiding, Palazzo Pitti en de Boboli-tuin. Stadswandeling langs 
o.a. de Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, de “torenwijk”, de Duomo,…  
 
Woensdag 29-04-2020 
 
Vertrek uit het hotel in Montecatini en rit naar het Lido di Jesolo boven Venetië, waar bij mooi weer 
van een namiddag aan het strand en de zee kan genoten worden. Zwemmen, zonnen en platte 
rust…  
 
Donderdag 30-04-2020 
 
We nemen de boot naar Venetië (bezoek aan het Dogenpaleis en San Marco, wandeling rond het 
Canal Grande, bezoek aan de  Santa Maria Gloriosa dei Frari, met ticket bezoek mogelijk maar 
alleen vrijwillig aan ander museum (archeologisch, Ca’ Rezzonico, 18

e
 eeuws paleis,…). 

 
Vrijdag 01-05-2020 
 
De laatste dag rijden we naar Milaan, waar we de Duomo bezoeken en de rest van de dag 
doorbrengen. Terugvlucht SN3160 om 22u, aankomst op de luchthaven van Zaventem rond 23.25u. 
 
 
 

Uiteraard geven de leerkrachten in de bus en tijdens de wandelingen 
geschiedkundige, artistieke en culinaire informatie! Alle dagen is er vrije tijd 
om te wandelen, de stad te ontdekken en te shoppen!  
 
 

BUON VIAGGIO ! 
 


