Berchem, 31 januari 2018
Beste ouder(s)
Beste leerling
Met deze brief willen we je graag verder informeren over de Parijsreis van 02 tot 04 mei 2018.
Je kreeg reeds enkele brieven in verband met de betaling. Wij willen je vragen om deze zo
spoedig mogelijk in orde te brengen zodat wij ook de nodige voorschotten voor reservaties
kunnen betalen.

Programma
Hier vind je het voorlopig programma van de driedaagse uitstap. Wijzigingen zijn steeds
mogelijk.

Woensdag 02 mei 2018

Donderdag 03 mei 2018

Vrijdag 04 mei 2018

06u00

vertrek Berchem

08u45

ontbijt

08u30

11u00

aankomst hotel:
drop-off bagage
+ check-in
-> lln naar toilet
metro @
Montmartre
vrij voor lunch @
Sacré-Coeur
wandeling
Montmartre

09u30

metro @ Paris à
Vélo

09u15

10u30

aankomst Paris à
Vélo
fietstocht Paris à
Vélo
start
keuzewandeling +
lunch

09u30

12u00
12u30
14u00

15u00

metro @ Louvre

15u30

vrij bezoek Louvre
(tot 17u00)
metro @ hotel
check-in +
kamerverdeling
leerlingen vrij
voor eten
-> eventueel naar
Bassin La Villette
leerlingen terug in
hotel

17u30
18u00
19u30

23u00

11u00
13u00

13u30
13u30

16u30
17u00

metro @ Hotel

17u30

rust / avondmaal
buurt hotel
bus @ Bateaux
Parisiens

19u00

20u00
21u00
21u15

22u45
23u15

rondvaart Bateaux
Parisiens
bus @ Eiffeltoren
vrij @ Eiffeltoren
(eventueel tot 2de
verdieping met
trap)
bus @ hotel
rust op kamers

21u30

ontbijt +
uitchecken
bus inladen

vrije tijd + vrij
voor lunch
verzamelen @
Trocadéro
bus @
Versailles
vertrek
Berchem
aankomst in
Berchem

Europese ziekteverzekeringskaart

Wij hopen natuurlijk dat je ze niet nodig zult hebben, maar als je medische zorgen nodig hebt
tijdens de Parijsreis, dan worden de kosten terugbetaald door een buitenlands ziekenfonds op
voorwaarde dat je een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) hebt. Deze kaart moet je dus
zeker meenemen! Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kaart.
Hoe verkrijg je deze kaart?
Als je de bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering hebt betaald, kan je de EZVK gratis
afhalen bij uw ziekenfonds of laten opsturen met de post. Bij sommige ziekenfondsen kan je
de Europese verzekeringskaart gewoon online bestellen.
Vraag de kaart tijdig aan, zodat je ze voor uw vertrek in je bezit hebt.

Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland
Minderjarige leerlingen moeten ook de officiële toestemming krijgen om zonder ouder(s) naar
het buitenland te reizen. Er bestaat hiervoor een officieel document dat je bij de gemeente/in
het districtshuis moet laten invullen en voorzien van een handtekening van de ouder(s).
Dit document geef je af op het secretariaat ten laatste op maandag 26 februari 2018. Dit
moet je dus enkel doen als je op 04 mei 2018 nog minderjarig bent.

Voor de reis zelf baseren wij ons op het advies van Buitenlandse Zaken. In geval er voor de
periode van ons verblijf een negatief reisadvies wordt uitgesproken voor Parijs, zullen wij dit
ook volgen en de reis annuleren. In het andere geval gaan wij er van uit dat wij Parijs op een
veilige manier kunnen verkennen en bewonderen.

Mogen wij vragen zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen i.v.m. de toestemming
voor minderjarigen om naar het buitenland te reizen en de Europese ziekteverzekeringskaart?
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. In een volgende brief worden
de kamerverdeling op hotel, de nodige afspraken tijdens de reis en wat praktische info verder
toegelicht.
Vriendelijke groeten
De directie
Het Parijsteam

