
     
 

 
 

18-02-2019 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Om het examenjaar op een bijzondere manier af te sluiten organiseren wij elk jaar een stedentrip naar 
Parijs en Disneyland Parijs. Uw zoon/dochter staat op dit moment ingeschreven voor deze reis. 
 
Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de reis; de kosten komen uit op € 155 p.p.  
Dit is inclusief het vervoer, de metrokaartjes, budget voor zowel het diner in Disneyland Parijs, als voor 
een diner in Parijs, de hotelovernachting met ontbijt en natuurlijk de entree voor Disneyland Parijs (en 
het Walt Disney Studios Park). 
 
U ontvangt op korte termijn een betalingsverzoek voor deze reis via Wis Collect. 
 
Indien zich betalingsproblemen voordoen of u wenst gebruik te maken van gespreide betaling, dan 
kunt u contact opnemen met de heer Van Zanten. 
 
De aanmelding is pas definitief als de bijdrage van € 155,- is betaald.  
 
Hieronder nogmaals een samenvatting van het reisprogramma: 
 
Donderdag 18 april vertrekken we per touringcar om 06.30 uur uit Rotterdam. Aan het begin van de 
middag arriveren we bij Disneyland Parijs. We blijven in het park tot sluitingstijd, wat in de praktijk 
betekent dat we het park rond 22.30 uur pas verlaten. Vanaf Disneyland vertrekken we per metro 
richting ons hotel (hotel Première Classe Bussy-Saint-Georges) voor een welverdiende nachtrust.  
 
De volgende ochtend vertrekken we na een goed ontbijt in alle vroegte per metro richting Parijs. 
We stappen uit bij het Place de la Concorde, vanwaar je perfect het centrum van Parijs kunt 
verkennen. Vanaf dit plein loop je bijvoorbeeld zo de Champs-Élysées op. 
Aan het eind van de middag verzamelen we ons weer voor de terugreis richting Rotterdam. Wij 
verwachten vrijdagavond rond 24.00 uur terug te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de mentoren van klas 4, 
 
Dhr. M. Rijnders, afdelingscoördinator bovenbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Leerlingen die zich tijdens de reguliere lesweken niet correct gedragen op school of die zich 

niet aan gemaakte afspraken kunnen houden, kunnen uitgesloten worden van deelname. Dit 
ter beoordeling van de schoolleiding en de reisleiding. 

 


