Informatie voor de thuisblijvers & de reiziger
1. Vertrek en aankomst
Vertrek: vrijdag 21 februari 2020
Plaats van vertrek: ring ter hoogte van parking Damweg
Uur: 08.00 uur (met identiteitskaart, picknick voor ‘s middags)
Aankomst: maandag 24 februari 2020 (maandagnacht)
Plaats van aankomst: ring ter hoogte van parking Damweg
Uur: omstreeks 02.30 uur
Vliegreis
21 februari:
24 februari:

vertrek Charleroi om 12.45 uur
aankomst Bologna om 14.25 uur
vertrek Pisa om 21.00 uur
aankomst Amsterdam om 23.15 uur

2. Programma van de reis
Dag 1: vrijdag 21 februari 2020
Vlucht naar Bologna, bezoek Bologna, busrit naar Firenze
Avondactiviteit
Dag 2: zaterdag 22 februari 2020
Bezoek Firenze
Avondactiviteit
Dag 3: zondag 23 februari 2020
Busuitstap naar Siena en San Gimignano
Avondactiviteit
Dag 4: maandag 24 februari 2020
Busuitstap naar Lucca en Pisa
Terugreis naar België
3. Ik ga op reis en ik neem mee…
-

Identiteitskaart

-

Europese ziekteverzekeringskaart

-

Zakgeld (70 à 100 euro) en een veilig opbergsysteem

-

Geneesmiddelen tegen hoofdpijn, keelpijn, buikloop, enz.

-

Goede stapschoenen

-

Warme (regen)jas (en eventueel een compacte paraplu)

-

Picknick voor ‘s middags voor de eerste dag

4. Bagagevoorschriften
De leerlingen die optie 1 aanduidden, nemen enkel 10 kg handbagage mee.
 Formaat: 55 cm x 40 cm x 20 cm
 Max. 10 kg
 Slechts 1 stuk per persoon
 Douchegel, shampoo, tandpasta, … zitten in een doorzichtig plastic zakje en
hebben een inhoud van max. 100 ml per product.
 Medicijnen nodig tijdens de vlucht mogen meegenomen worden in de
handbagage. Deze moeten in een doorzichtige plastic zak en moeten getoond
worden aan het security checkpoint.
De leerlingen die optie 2 aanduidden, nemen 1 klein stuk handbagage mee. Daarnaast
mag er nog maximum 15 kg ruimbagage persoonlijk ingecheckt worden. Deze
leerlingen betaalden hiervoor een meerkost.
 Formaat klein stuk handbagage: 40×20×25 cm (vb. een handtas)
 Daarnaast max. 15 kg ruimbagage (formaat/type valies van geen belang)
 Douchegel, shampoo, tandpasta, … zitten het best in de ruimbagage.
 Medicijnen nodig tijdens de vlucht mogen meegenomen worden in de
handbagage. Deze moeten in een doorzichtige plastic zak en moeten getoond
worden aan het security checkpoint.

Hotel Panorama
Via Cavour 60
50129 FIRENZE
Tel: + 039 055 238 20 43
http://www.hotelpanorama.fi.it/

Tip: bij noodgeval (vb. slecht nieuws), gelieve eerst de begeleidende leerkrachten op
de hoogte te brengen. Dit kan op het nummer: 0032 472 83 71 83.
Op die manier kunnen we het nieuws zo menselijk mogelijk aanbrengen en ook de rust
in de groep vrijwaren. Met andere woorden, gelieve nooit rechtstreeks uw zoon/dochter
slecht nieuws te melden via gsm.

