
 
Rotterdam, 18 april 2018 

 
Betreft: Parijsreis klas 4 (25 en 26 april 2018) 
 
 
Beste ouders/verzorgers en uiteraard ook beste leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de informatie over de Parijsreis van 25 en 26 april.  
U kunt deze brief ook vinden op de website van de TooropMavo. 
 
Hier volgen enkele regels, tips en informatie om de werkweek zo prettig mogelijk te maken voor 
iedereen: 
 

• Het bezit en nuttigen van alcohol, energydrinks en/of drugs (in welke vorm dan ook) is  
niet toegestaan. 

• Roken is logischerwijs in de hotelkamers en in het hotel niet toegestaan.  
• In de bus is het nuttigen van chips niet toegestaan. 
• Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig in het hotel.  
• Ga er voor het gemak van uit dat de Wifi in het hotel niet werkt, de afgelopen jaren werkte het 

namelijk vaker níet, dan wel. 
• Neem niet mee:  

o waardevolle spullen (ze kunnen alleen maar kwijtraken …) 
o te veel contant geld (in Disneyland & Parijs kun je pinnen indien nodig)  
o ghettoblasters of andere geluidsapparatuur met speakers 

 
• Neem wel mee: 

o een geldig Paspoort of Europees Identiteitsbewijs. Dit laat je zien voordat je instapt! 
o een rugzakje om nuttige zaken, zoals eten/drinken en souvenirs, in te transporteren 
o boterhammen voor een lunch in Disneyland en geld voor een lunch in Parijs op 

vrijdag.  
o eventuele medicijnen als dat nodig is (zorg wel dat de docenten hier van af weten) 
o oordopjes zodat je in de bus, zonder een ander te storen, lekker muziek kunt luisteren 
o een powerbank voor je mobiel zodat je in de avond niet zonder stroom zit 

 
• Stop alles zoveel mogelijk in één koffer of tas i.v.m. de beperkte ruimte onder in de bus. 
• Geef alles van tevoren door aan de mentor wat belangrijk is (medische info, zaken betreffende 

voedsel allergieën, etc.) en doe dit het liefst schriftelijk of per email. 
• De leerlingen krijgen van school een bijdrage van € 15,00 voor het avondeten in Disneyland 

en € 15,00 op vrijdag voor het avondeten in Parijs.  
• De bus vertrekt uiterlijk half zes uit Parijs. Wij verwachten dat de leerlingen, voordat ze 

instappen, zelf een warme maaltijd hebben genuttigd, óf dat zij voor de korte tussenstop iets 
te eten hebben meegenomen. Op de terugweg stopt de bus uiteraard wel voor een halfuur. 
Deze pauze is vooral om de benen te strekken, te plassen en dus geen ‘diner’ pauze bij een 
wegrestaurant. 
 

Voor verdere vragen kan er altijd contact opgenomen worden met de mentor.  
In noodgevallen kunt u ons in Parijs bereiken op het volgende telefoonnummer:0031641115360  
 
De reisleiding behoudt zich het recht voor om ten alle tijden tassen, jassen en kamers te 
controleren met alle consequenties van dien. 
 
Wij rekenen op een positieve bijdrage van alle leerlingen en hopen op mooi weer! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens de Parijsleiding, 
 
M. Rijnders, afdelingscoördinator bovenbouw 

 
 



Programma per dag 
 
Woensdag 25 april: 
 
06.15 uur   Verzamelen op de hoek van de Burgemeester de Villeneuvesingel en de van 

Hoytemalaan  
06.30 uur    Vertrek richting Frankrijk 
13.30 uur   Aankomst Disneyland en het Walt Disney Studios Park 
13.30 uur - 22.30 uur Ruim de tijd om op eigen gelegenheid beide parken te verkennen 
‘s Avonds  Rond 22.30 uur, als het park sluit, vertrekken we per metro richting het hotel. 
 Wij verblijven dit jaar  in de hotels  Campanile / Premiere Classe Bussy Saint 

Georges, op twee haltes afstand van  Disneyland 
 
 

 
 
 
Donderdag 26 april: 
 
7.30 uur - 9.00 uur Douchen, aankleden en ontbijt 
9.00 uur  Spullen inladen in de bus en vertrek richting Parijs per metro. 
10.30 uur - 17:15 uur   Parijs verkennen, shoppen, de Eiffeltoren te bekijken, etc.  

Uiteraard lopen de docenten, indien gewenst, een stukje mee! 
17.30 uur   Vertrek vanuit Parijs richting Rotterdam 
24.00 uur Aankomst op de Burgemeester de Villeneuvesingel 
 
NB: zorg dat je op tijd bij het verzamelpunt voor de bus bent in Parijs.  
De busmaatschappij rekent namelijk € 50,- voor elk kwartier dat we later thuis zijn dan gepland, je begrijpt dat deze kosten 
verhaald worden op de verantwoordelijke leerlingen. 
Los van de kosten geldt hier natuurlijk het aloude gezegde ‘samen uit, samen thuis’ en is het ook niet meer dan logisch dat 
iedereen weer op tijd terug is bij de bus. 
 
 
Handige en/of interessante websites ter voorbereiding: 
 

1. Natuurlijk de website van Disneyland zelf: www.disneylandparis.nl 
2. De handige Disney app: http://www.disneylandparis.nl/mobiele-app/  
3. Wat willen we eten: www.dlrpmagic.com/planning/dining/restaurant-menus/ 
4. Korte broek of regenjas: www.weer.nl 
5. Parijs ideeën: www.parijsonline.nl 
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