Retouradres: Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam

Datum

Betreft

15-10-20192019

Romereis oktober 2019

Kenmerk

E-mail

20191015.01

e.bernelotmoens@hyperionlyceum.
vova.nl

Beste deelnemers aan de Romereis 2019 en hun ouders/verzorgers,
Wat was het leuk om afgelopen donderdag met jullie wat voorpret te beleven: wij kijken er in
ieder geval zeer naar uit om over twee weken met jullie de 'urbs aeterna' te bezoeken!
In deze e-mail nog wat praktische informatie en de presentaties zoals gehouden op de
informatieavond bijlage. De presentatie met daarin onder andere het programma plaatsen we in
classroom en op de website, omdat deze te groot is om mee te sturen.
Contactinformatie
Op de reisvoorbereidingsdag a.s. vrijdag zullen wij alle contactgegevens inventariseren, hier
maken wij gebruik van in geval van nood. Vice versa kunt u in geval van nood contact opnemen
met hoofdbegeleider Eline Blankers - Bernelot Moens via 06-51961546, of op school met Peggy
Bout, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op 020-5797220.
Bagage
Er is voor de leerlingen geen ruimbagage bijgeboekt (met deze kostenbesparing zijn al onze
cultuurreizen CO2-gecompenseerd). De vereisten aan handbagage zijn: 55X40X25 cm en
maximaal 10KG; Vereisten handbagage: 1 stuk, afmeting max. 45x40x25 cm (gegarandeerd mee
in cabine) óf 55x40x25 cm; vloeistoffen/gels/spuitbussen /toiletartikelen alleen toegestaan in
verpakking van max. 100 mL per stuk en in doorzichtige zakje. Maximaal totaalvolume
vloeistoffen is 1L. Geen puntige voorwerpen (vijl, schaartje, zakmes) in handbagage, scheermes
mag wel. Alleen opgeladen elektrische apparaten mogen mee aan boord.
Verzamelen op Schiphol
Wij verzamelen op maandag 28 oktober om 04:30 in de vertrekhal. Je meldt je dan bij een van de
reisbegeleiders en checkt daarna in. Van te voren inchecken is bij groepsboekingen niet mogelijk.
In het vliegtuig ga je ook daadwerkelijk op de toegewezen plaats zitten, onderling ruilen is niet
toegestaan.
Classroom
Alle informatie over het programma, kamer- en groepsindelingen en contactgegevens verzamelen
we in de classroom, graag je daar allemaal aanmelden via code ubkhn7.
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9 juni 2017

201706-0084

Contract
Het contract zoals uitgedeeld op de informatie-avond dient, voor zowel dat nog niet gebeurd is,
zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden op de administratie.
Wij kijken uit naar een prachtige reis!
Met vriendelijke groet,
Eline Blankers - Bernelot Moens
Ties Draper
Dennis Goedbloed
Tjandra Tol
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