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Elk jaar gaat het Hyperion Lyceum met een groepje leerlingen en docenten naar
de Alpen om daar eens lekker te spelen in de sneeuw en elkaar in een andere situatie te zien dan op school. De leerlingen kunnen daar (leren) skiën en snowboarden onder begeleiding van professionele leraren van Huski of docenten van
school en vooral samen vakantie vieren.
Dit jaar vertrekken wij op 15 februari om 18:00 uur vanaf het Hyperion Lyceum
en we zitten in hotel Cap Worth in buurt van skigebied Gerlitzen - Villach. Dinsdag
19 februari zijn we weer terug rond 07:00 in Amsterdam. Het skigebied, 53 piste
kilometers is compact en ideaal voor beginners. Het skigebied heeft ook voldoende uitdaging voor gevorderde wintersporters die een paar dagen willen
skiën.
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We hebben plek voor 72 leerlingen. De inschrijving zal via Magister op maandag 8
oktober zijn en vol is vol. Daarna moet de aanbetaling binnen twee weken worden gedaan. De reis kan prima in delen betaald worden. Indien de aanbetaling
niet tijdig wordt gedaan dan komt de eerste leerlinge van de reservelijst in aanmerking voor deze plek. De inschrijving van de reservelijst zal ook via Magister
verlopen. Mocht er niet genoeg animo zijn dan gaat de inschrijving voor jaar 5
ook open.
Magister inschrijven: Op maandag 8 oktober gaat om 06:00 de inschrijving open.
(magister openen -> activiteiten -> skireis -> inschrijven.
Let op, doe het via een computer en niet via de app om teleurstelling te voorkomen. De app werkt niet altijd goed. De inschrijving is open tot hij vol is (72 plekken) Waarom zo vroeg, omdat iedereen dan nog thuis is. Sommigen van jullie zitten al om 07:00 in de bus als ze om 08:15 moeten beginnen en is het niet fair als
je je niet kan inschrijven. Dus vroeg uit de veren als je mee wilt. Dat zal op de reis
niet anders zijn.
Prijs:
350 euro, waarvan een aanbetaling van 75 euro na inschrijving wordt gevraagd
(details volgen na inschrijving.)

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Inbegrepen zijn:
Vervoer: Een luxe touringcar op basis van Touristclass
Overnachtingen: 2 nachten in de accommodatie Post Fusch
Verzorging: Half Pension. Dit begint met het diner op de dag van aankomst en
eindigt met
het ontbijt op de morgen van vertrek. Lunch is voor eigen rekening.

Datum

Skipas: 3 skidagen Gerlitz
Skimateriaal: 3 dagen (ski’s, schoenen, stokken)
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Exclusief:
Eten en drinken of ander snaai in de bus of op de piste
Voor snowboardmateriaal wordt 10 euro extra gevraagd.
huur helm is 7,50 euro.
reis/annuleringsverzekering (zelf afsluiten!)
Korting:
Eigen materiaal geeft 15,- euro korting op totaalprijs (350 euro)
Mochten leerlingen in het ski gebied willen blijven om opgehaald te worden voor
vervolg dan kan dit! Graag dit vooraf even bespreken met Floris Steinhart.
Vriendelijke groeten,
Floris Steinhart - f.steinhart@hyperionlyceum.vova.nl

