
Welkom



Vanavond:

-de kosten

-de praktijk

-afspraken

-varia



-de kosten: -vluchten (Düsseldorf-Rome vv)

-18 mrt.: 01.45 uur bij Beekvliet aanwezig

Eurowings, heen: 07.00 uur, 

EW9882

-23 mrt.: Eurowings, terug: 13.40 uur,

EW9883

ca. 19.00 uur: terug op Beekvliet

-bagage (23 kg, normaal kofferformaat)

-transfers

-hotels (2x)
(ESS, GRA, LEE, WTV) (AAR, AVD, DAR) 





-de kosten: -reisverzekering

(ook particuliere reisverzekering

afsluiten!)

-entrées

-openbaar vervoer

-toeristenbelasting

-bus stad in

-exclusief: -lunches / diners

(ca. €25,-)

-zakgeld

-facturering begin jan. + 

eind febr.



-de praktijk:

-toegang bus en vliegtuig alleen 

met geldig paspoort of ID



-de praktijk:

- geen coronabeperkingen meer            

- advies van de Italiaanse overheid  

om mondkapjes in OV te dragen

(wel verplicht in ziekenhuizen; neem iig 

in je rugzak één verpakt FFP2-mondkapje 

mee)



-de praktijk:

-paspoort/ID daar

(zelfde als doorgegeven!)

-hoe op pad

-gepaste kleding

-‘s avonds



-afspraken: -geen alcohol 

-geen drugs

-roken niet op de kamers

en tijdens programma

-plattegrond + programma

-geen geluidsinstallaties

-nooit alleen

-groepen meisjes

-23.00 uur binnen



-varia: -medicijnenpas (EMP)
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis/advies-verklaringen

-ziektekostenverzekeringspasje

(bij voorkeur een Europese gezondheidskaart, EHIC)

-allergieën doorgeven

-geen schaartjes, vijltjes etc.

-geld, ID/paspoort onder shirt

-powerbanks/accu’s

(in de handbagage (eventueel ook opladers)!)

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis/advies-verklaringen


-varia: -vloeistoffen
Handbagage: niet meer dan 100 ml, 

in hersluitbare doorzichtige plastic zak van 1 lt

(dus ook tandpasta, deo, lipgloss, etc.).

Tip: dus in ruimbagage.

-smartphones

-noodnummers leiding

-alarmnummer: 112

(politie 113, ambulance 118)

-informatiebrief in laatste week

vóór de reis



-programma

-Oudheid (Colosseum, Pantheon, Forum,

Ostia, de hele stad)

-Middeleeuwen (Maria Maggiore, 

Sint-Paulus, San Clemente, 

Campo de’ Fiori, de hele stad)

-Renaissance (pleinen, Vaticaan,

zeer veel in de gehele stad)

-Barok (Trevi, Piazza Navona, 

zeer veel in de gehele stad)

-’Modern’ (Vittoriano, fascisme, 

in de gehele stad)











NB: -kauwgom, peuk >

€ 30-150 boete

NB: -opgepakt voor

drankgebruik,

boete………?????





NB: -voetbalshirtjes

-politie

-sterke laserlampjes





NB: -goede ingelopen schoenen

-reserveschoenen

-goede plek voor telefoon

-stekkerdoos

-telefoonnummer op label

koffers (00 31 6……..)



https://www.tishiergeenhotel.nl/puber-pakt-tas-voor-

schoolreis-in-42-interessante-stappen/

https://www.tishiergeenhotel.nl/puber-pakt-tas-voor-schoolreis-in-42-interessante-stappen/
https://www.tishiergeenhotel.nl/puber-pakt-tas-voor-schoolreis-in-42-interessante-stappen/


17.00 uur
De zoon kijkt me vragend aan. Zijn tas inpakken? Hoezo? 
Omdat hij morgen naar Rome gaat? Dat is morgen toch?

18.14 uur
De zoon begrijpt mijn zuchten niet. En vindt de reistas die ik 
in zijn handen duw zó 1995. Dat was toch het jaar dat ik was 
geboren? Oh niet? Ja, weet hij veel.

20.18 uur
De zoon vindt mij paniekerig, hoe belangrijk is dat paspoort 
eigenlijk? Oh, dan kan hij niet mee met het vliegtuig?

23.59 uur
De zoon begrijpt niet dat ik een tassencheck wil doen. Oh, 
geen onderbroeken? Moeten die ook mee dan?



Rome in vogelvlucht (2 minuutjes)

https://www.youtube.com/watch?v=TbYXLU93XtY

https://www.youtube.com/watch?v=TbYXLU93XtY


Verzoek: Auto‘s parkeren

Niet tussen Kleine Beek en Seminarielaan



-vragen?

Na de presentatie of later:

- a.essens@gymnasiumbeekvliet.nl

- persoonlijke chat van Teams    

Presentatie terugkijken: op de website (pdf)

mailto:a.essens@gymnasiumbeekvliet.nl
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