
We zijn ervan overtuigd 

dat dit een onvergetelij-

ke en toffe ervaring 

wordt.  

Het enige wat je moet 

doen om deze unieke 

uitstap niet te missen, is 

tijdig inschrijven! De 

begeleidende leerkrach-

ten zijn er alvast hele-

maal klaar voor. 

Au revoir! 

 

Ze ke r  d o e n !  
He mel va ar t  2  

W a re gem  
 

s t e l t  vo or  

Beleef de reis van je 
leven! 

Parijs  

2021-2022 
 

 

Concrete info: 

 Richtprijs van de reis: 400 EUR  
(busrit, kamer met ontbijt, toegangsgelden, 
avondmaal, metro) 

 Datum  

 Vertrek: zaterdag 2 april 2022 

 Terug: dinsdag 5 april 2022 
  

Inschrijven doe je door: 

 een mailtje te sturen naar   
ann.blondeel@sgsintpaulus.eu   
met vermelding van je volledige naam, klas 
en geboortedatum; 

 het eerste voorschot van 200 EUR(*) te 
betalen op rekening IBAN BE81 7380 1076 
7224 BIC KREDBEBB. Vermeld in de mede-
deling je volledige naam en klas. 

 

(*) Dit voorschot kan net als alle andere voor-
schotten niet teruggevorderd worden.  

 

BELANGRIJK: om zeker te zijn van jouw zitje in 
de bus, moet je beide bovenstaande acties tegen 
vrijdag 5 november 2021 uitvoeren! Alleen wie 
gemaild én tijdig betaald heeft, is ingeschreven 
en kan mee.  

 

Ter info: 

 tweede voorschot (100 EUR) te betalen in 
januari 

 resterende saldo te betalen begin maart 

Campus Hemelvaart 
Hemelvaart 2 



Een aangename busrit brengt 
ons naar La Défense waar de 
eerste indrukken van Parijs 
(gelukkig niet à cinq heures) 
ons tegemoetkomen. Even  
onze valies afzetten in het  
hotel en onmiddellijk wordt  
de metro onze 
vriend. 

 

Reis met ons mee 

We doorkruisen de verschillende 
Parijse wijken. Hun bekende en 
minder bekende parels ontdekken 
we telkens op een andere, creatieve 
manier, zowel vanbinnen als vanbui-
ten. 

Op de terugweg bren-
gen we een bezoek aan 

het kasteel van  

Versailles. 

 

Kuieren langs de Seine, ver-
dwalen in de vele gezellige 
steegjes, ons vergapen aan de 
talrijke kunstwerken, genieten 
van de Franse keuken, mode 
en musea… en dit alles samen 
met vrienden. 

 

 


