Zeker doen!

Concrete info:
prijs van de reis: 520,00 EUR



vertrekdatum: vrijdag 21 februari 2020

We zijn ervan overtuigd



terugreis: maandag 24 februari 2020

dat dit een onvergetelij-

OPGELET: op dit ogenblik weten we nog niet hoe
de vluchturen zullen zijn. We rekenen dus op jullie
flexibiliteit wat dit betreft.
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wordt.
Het enige wat je moet

Inschrijven doe je door:

doen



een mailtje te sturen naar
laurence.veys@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 mededeling je volledige naam en klas.

om

deze

unieke

uitstap niet te missen, is
tijdig

inschrijven!

De

begeleidende leerkrachten zijn er alvast hele-

maal klaar voor
Arrivederci!

Dit voorschot kan net als alle andere voorschotten niet teruggevorderd worden. Enkel van de
leerlingen die het 5de jaar niet met vrucht beëindigen kan het voorschot teruggestort worden.
BELANGRIJK: om zeker te zijn van jouw zitje in
het vliegtuig, moet je beide bovenstaande acties
tegen vrijdag 24 mei 2019 uitvoeren! Alleen wie
gemaild én tijdig betaald heeft, is ingeschreven
en kan mee.
Ter info:

Hemelvaart Waregem—
werkgroep Toscane



tweede voorschot (200 EUR) te betalen in
oktober



saldo (120 EUR) te betalen in december

Toscane

2019-2020

Beleef de reis van je
leven!

Vlieg met ons mee
Dag 1

Dag 2

Dag 3

We verkennen Firenze, maar aangezien we
onmogelijk alles kunnen bezoeken, hebben we
voor jullie een selectie van niet te missen pareltjes gemaakt.

We verlaten Firenze voor een daguitstap met de bus naar Siena en San
Gimignano, twee typisch Toscaanse
stadjes.

Na de vlucht bezoeken we Bologna, de hoofdstad van de gelijknamige provincie.

Dag 4

San Miniato al Monte, de befaamde Ponte
Vecchio, de beklimming van de koepel van de
dom, de Medici-kapellen en de Galleria dell’Accademia. Uiteraard is er ook ruimte voor vrije
tijd en ontspanning.

Na een stadswandeling in Lucca, één
van de rijkste steden in Noord-Italië,
trekken we met de bus naar het Mirakelplein van Pisa waar je kan genieten van het prachtige zicht op de drie
belangrijkste monumenten van de
stad: de dom, de doopkapel en de
(scheve) toren.

Na het avondmaal brengt de bus
ons naar het hotel in Firenze waar
we de kamers verdelen.

‘s Avonds brengt het vliegtuig ons
terug naar België.

