Bagage studiereis Italië 6 bso tso

2019-11-25

Beste ouders
Beste leerling
In voorbereiding van onze Italiëreis delen we graag wat praktische informatie
mee in verband met de bagage. De voorbije jaren stelden we vast dat veel
leerlingen een koffer/trolley bij zich hadden waar niet meer dan 10 kg bagage
instak, wat in principe ruimschoots voldoende is voor 4 dagen. Vaak was deze
trolley niet groter dan 55×40×20 cm en voldeed hij dus aan de afmetingen om
als (gratis) handbagage meegenomen te worden. (Ter info: in ons hotel zijn
lakens en handdoeken aanwezig.)
Voor elk stuk ruimbagage dat we inchecken betalen we een meerprijs. Zoals
vermeld in de brief van 6 mei 2019 wordt er een toeslag gevraagd aan de
leerlingen die deze extra bagage wensen mee te nemen.
Jullie zijn vrij om zelf te beslissen en te kiezen uit de volgende mogelijkheden:
1) Ik neem enkel 10 kg handbagage mee (55×40×20 cm). Ik zorg voor
douchegel, shampoo, tandpasta, etc. in kleine flacons1. Ik betaal geen
meerkosten.
2) Ik neem 1 klein stuk handbagage mee (40×20×25 cm / vb. een handtas).
Ik wil daarnaast nog maximum 15 kg ruimbagage persoonlijk laten
inchecken en betaal hiervoor 45 euro extra (= prijs ruimbagage heenreis
en prijs ruimbagage terugreis). Dit bedrag schrijf ik over samen met het
saldo van de reis voor 20 december 2019 op het rekeningnummer van
het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut: BE81 7380 1076 7224 BIC: KREDBEBB
met vermelding ‘bagage Toscane + naam en klas van uw dochter of zoon’.
Gelieve jullie keuze digitaal bekend te maken tegen 2 december via deze link:
https://www.hemelvaart.be/bagage-italiereis/
Met vriendelijke groeten
Jens Vannieuwenhuyse
Administratief en financieel directeur

Frederik Stansens
Pedagogisch directeur Hemelvaart 2

en de begeleidende leerkrachten
“Vloeistoffen moeten in flacons/tubes van maximaal 100ml vervoerd worden. Alle vloeistoffen moeten
worden vervoerd in één transparante, hersluitbare plastic zak van max 20cm x 20cm met een maximale
inhoud van één liter. U moet de zak volledig kunnen sluiten en deze moet in uw handbagage passen. De
zak met vloeistoffen moet uit de handbagage worden gehaald om apart te worden gescreend.”
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