
Alles wat je moet weten over de Barcelonaexcursie 

INFORMATIEMAGAZINE 

Een goede gids is 
het halve werk! 
En daarom worden jullie deskundig 
begeleid door jullie docenten: 
Bart van Riessen 
Marijke Heymans 
Mark van der Meijden 
Carlijn Vos 
Sander Siemes 
Virgil Tromp 
Nanda Verhagen 

iN DeZe EDItie ondERMeer: 

2x 1486 kilometer 
in een bus. Sneller dan 
een stoomboot. Met 
60 reizigers en 7 bege-
leiders. Zoevend over de 
snelweg in een dikke 
touringcar met bub-
belbad (champagne 
niet toegestaan). Neem 
je eigen dinertje mee 
voor in de bus. De Fran-
se wegrestaurants zijn 
namelijk niet echt een 
aanrader… Neem ook 
een kussen en de-
kentje mee in de bus 
(zeker een must have!). 
De juffen stoppen jullie 
onder. Helaas zijn uit 
sociaal oogpunt spea-
kers niet toegestaan. 
Onze chauffeurs rijden 
in blokken van circa 3 
uur. Iedere keer kort tijd 
voor sanitaire stop. 
Energydrank heb je in 
een bus niet nodig. Wel 
snoep voor docenten. 

EERSTE 2  

BELANGRIJKE RULES: 
[1] Maandag 8 mei 
om 13.30 uur verza-
melen we bij school. 
De bus vertrekt stipt 
om 14.00 naar Cata-
lonië. [2] Neem je 
geldige paspoort of 
ID-kaart mee. Deze 
wordt bij binnen-
stappen van bus ge-
controleerd. 

EEN BOMVOL PROGRAM-
MA OM HELEMAAL DOL 
VAN TE WORDEN…  

Zon, architectuur, 
kunst, geschiedenis, 

tapas, bocadillos, ker-
ken en kathedralen, na-
tuur, brandende stran-
den, Ramblas, palmbo-
men, flamenco, FC Bar-

ca, kloosters, blaren, 
shopping,    In dit ma-
gazine lees je alles...   

 Labrys 



DAG 1 DINSDAG 

9.00 uur aankomst in Barcelona. 
Koffers droppen in ons ‘Centric Point 
Hostel’, gelegen aan de gracieuze Pas-
seig de Gracia. 

10.00 uur wandeling door Oude Stad/ 
Gotische Wijk (Barri Gotic) met onder-
meer een bezoek aan: Catedral de 
Santa Eulàlia, Plaça de Sant Jaume, 
Parlementsgebouw Ondergrondse 
Romeinse ruïnes, Plaça del Rei. 

12.30 uur wandeling door de haven 
en daarna lunchen aan zee. 

Bezoek aan citadelpark (Park Ciutadel-
la).  

Wandeling terug naar hotel langs o.a. 
Arc del Triomf. Terugkomst in hotel, 
betrekken van de kamers en opfrissen 

19.00 uur; op naar een heerlijk       
Restaurant 

Vroeg naar bed! 
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 DAG 2 WOENSDAG 

Groep A stadswandeling naar berg 
Montjuïc. Hier bevindt zich het Expo-
terrein van de wereldtentoonstelling in 
1929 en het olympisch terrein van de Zo-
merspelen uit 1992. 

Bezoek aan Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) en bezoek Miró Museum. 
Wandeling langs Paviljoen Mies van der 
Rohe 

Bezoek aan Poble Espagnol, het ‘Spaanse 
Dorp’ (openluchtmuseum). Lunch ter plek-
ke. 

Groep B met bus naar stad Montser-
rat. Wandeling van 3,5 uur met schitteren-
de uitzichten. Bezoek aan befaamde zwar-
te Madonna. Bezoek aan basiliek. 

Avond terug in BCN, met gehele 
groep: naar Cosmocaixa, het weten-
schapsmuseum. Daarna op eigen gele-
genheid eten 
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DAG 4 VRIJDAG 
 
Met de bus gaan we naar het adembene-
mende Parc Güell. Daarna gaan we terug 
naar het hotel. We wandelen via de Ram-
blas naar het stadscentum.  
 
Bezichtigen Hospital de Santa Creu i de San 
Pau. Lunchen.  
 
Wandeling door wijk Eixample voor een be-
zoek aan de beroemde kathedraal Sagra-
da Familia. 
 
AVOND: Eten op eigen gelegenheid 
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DAG 3 DONDERDAG 

Jullie hebben je eigen dagprogramma 
gemaakt. Tussen 9:00 en 14:00 gaan jullie in 
groepjes op pad met jullie begeleider. 
 
Om 14:00 zien we elkaar weer bij het hostel 
en hebben we een heerlijke middag aan het 
strand om bij te kletsen over onze avontu-
ren van die ochtend. 
 
Vanavond eten we weer in een restaurant 
met zijn allen, daarna bezoeken we een vu-
rige Flamencoshow! 
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DAG 5 ZATERDAG 

Bezoek aan Mercat de Boqueria 
(overdekte groente- en fruitmarkt) 

MACBA (Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona) museum voor heden-
daagse kunst. 

Vanaf 13.00 uur vrije middag! 

17.00 uur Verzamelen bij hotel/ 18.00 
uur vertrek naar Nederland 
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Hostel 

We overnach-
ten in het cen-
traal gelegen 
Equity Point 
Centric Hostel. 
Lakens en 
handdoek zijn 
aanwezig. Neem 
zelf evt. een extra hand-
doek mee. 
Gegevens hotel: C/ 
passeig de Gracia 33, 
08007 Barcelona, Tel 
+34 93.231.20.45 

CKV 
Neem steeds je reisboekje mee 
wanneer we op pad gaan. Jullie maken 
een persoonlijk reisverslag als CA voor 
CKV.moeten maken voor CKV. Zorg ook 
voor pen en potlood. 

Groep 

We zijn op pad met een grote 
groep van bijna 70 personen. 
Om het programma goed te la-
ten verlopen is het enorm be-
langrijk om je aan de in het reis-
boekje vermelde tijden te hou-
den! 

Een prettige reis maken we sa-
men… 

Wanneer je vrije tijd hebt mag 
je NOOIT alleen de stad in. Blijf 
altijd in een klein groepje sa-
men. Barcelona kent rare ty-
pes… (zie foto hieronder). 

Alcohol 

In Spanje 
mag je ook 
pas vanaf een leeftijd van 18 
jaar alcohol kopen. Daarom 
heeft de reisleiding bepaald 
dat alcoholgebruik tijdens de 
reis NIET is toegestaan. Wan-
neer alcoholmisbruik wordt 
geconstateerd zal ter plaatse 
een sanctie volgen.  

Wanneer hostelpersoneel 
drank op kamers aantreft, 
wordt de gehele kamergroep 
door de hotelleiding uit het 
hostel verwijderd. 

De reisleiding behoudt het 
recht om deelnemers die 
zich niet gedragen per vlieg-
tuig naar huis te sturen. Kos-
ten worden verhaald 
op ouders/ verzorgers. 

Lunch & Diners 

Iedere dag krijg je voor je lunch ruim 
de tijd op zoek te gaan naar een lek-
kere bocadillo. In Barcelona gaat 
je dit zeker lukken. De lunches moet 
je zelf betalen. Voor circa € 5 heb je 
een overheerlijke lunch met een sap-
je. 

Wat diners betreft hoef je zelf geen 
geld mee te nemen. 2 Avonden gaan 
we met de groep eten tussen de 
Spaanse locals. De andere 2 
avonden krijg je een eetbudget 
van € 10  dat je naar eigen in-
zicht kunt besteden. Uiteraard 
mag je dit naar eigen behoefte 
aanvullen 

Op de heenweg (voor avond en 
nacht) dien je zelf eten en drinken 
mee te nemen. Onderweg krijg je 
de mogelijkheid iets te kopen, 
maar verwacht daar niet te veel 
van. Voor de terugreis is het de 
bedoeling dat je zelf op je vrije 
middag proviand inslaat. 

Paklijst 
Handbagage voor in bus: 
Eten/ drinken/ dekentje/ 
kussen/ muziek (geen spea-
kers!)/ dvd’s/ tandpasta en 
tandenborstel/ paspoort of 
ID-kaart/ oordopjes/ lip-
penstift/ bril/ zonnebril 
 
Reistas [géén koffer ivm met 
bagageruimte v/d bus]:  
Schoenen die wandelproof 
zijn/ toiletspullen/ zwem-
kleding voor strand-
momenten/ kleding voor 
6 dagen/ sierraden/ regenbe-
stendige kleding/ voorlees-
boekje 

Telefoonnummers 

Op school wordt een lijst opgesteld van 
alle 06-nummers van de deelnemers. In 
BCN wordt dit lijstje uitgedeeld zodat je 
indien nodig elkaar kunt contacten. Ook 
worden op deze lijst telefoonnummers 
van begeleiders verstrekt. 

Vragen? 
Neem contact op via:  
Virgil.tromp@dominicuscollege.nl of   
nanda.verhagen@dominicuscollege.nl  

Thuiskomst in NMG:  
zondag 14 mei circa 12.00 
uur. Op maandag 15 mei les-
uur 1 t/m 4 vrij. 


