Bergschenhoek, dinsdag 6 juli 2021
Beste ouder / verzorger,
Volgend schooljaar kunnen we waarschijnlijk weer op reis. We hebben daarom
een mooie reis naar Zuid-Italië en Rome georganiseerd voor uw zoon of dochter.
De reis zal voor een deel plaatsvinden tijdens de derde activiteitenweek van het
schooljaar, van donderdag 10 t/m donderdag 17 februari 2022. Naast deze brief
informeren we u ook tijdens een informatieavond.
Het wordt een erg bijzondere reis! We vliegen namelijk niet op Rome, zoals
gebruikelijk is voor de schoolreis, maar we beginnen in het zuiden van Italië; in
de regio Campanië. Daar bezoeken we de Griekse tempels in Paestum en
verkennen we de stad Napels en de Romeinse stad Pompeii. Vervolgens rijden
we met een bus van Napels naar Rome.
De reissom bedraagt 710 euro. Deze prijs is inclusief 10 kg handbagage. Op de
site van Transavia vindt u de eisen die aan handbagage worden gesteld. Als u
ook ruimbagage wilt reserveren, dan kost dit extra (tot 15 kg 38 euro en tot 20
kg 48 euro). De reissom is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat we
in klas 5 en 6 hebben. Als dit aantal sterk verandert, moeten we de reissom
helaas aanpassen. De Romereis is onderdeel van het lesprogramma Latijnse en
Griekse taal en cultuur, daarom gaan we er ook van uit dat alle leerlingen
meegaan.
Het bedrag kan in één keer betaald worden of in drie termijnen. De facturen
worden begin september aangeboden via de mail van wiscollect. De betalingen in
termijnen zijn eind september, oktober en november. Gelieve op onderstaand
strookje uw keuze aan te geven en het strookje te ondertekenen.
Het ondertekende formulier dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk donderdag
15 juli ingeleverd te worden mevrouw De Vos of de heer Van Gulik. Een scan of
foto van het strookje kunt u ook mailen naar: evo@wolfert.nl of mgu@wolfert.nl
Hartelijke groet, de reisbegeleiders van de Romereis,
Maarten van Gulik, Kirsten Haijes, Jasper van der Hoek en Eva de Vos
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Naam leerling: …………………………………………………………..……………………………………………

Keuze:
O kale reissom (zonder ruimbagage) 710 euro
O reissom + 15 kg ruimbagage (heen- en terugvlucht) 748 euro
O reissom + 20 kg ruimbagage (heen- en terugvlucht) 758 euro
Keuze:
O betaling in één keer
O betaling in drie termijnen

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

…………………………………………………………………………

