INFORMATIEMAGAZINE
Alles wat je moet weten over de Barcelonaexcursie
iN DeZe EDItie ondERMeer:

Een goede gids is
het halve werk!

En daarom worden jullie deskundig
begeleid door jullie docenten:

Virgil Tromp
Marijke Heijmans
Johan van Haalen
Funda Akgök
Gwen van Duin
Mart Beulen
Mirjam Jentjens

EERSTE 3
BELANGRIJKE RULES:
[1] Maandag 26 september om 13.00 uur verzamelen we bij school.
De bus vertrekt stipt om
13.30 uur naar Catalonië.
[2] Neem je geldige paspoort of ID-kaart mee.
Deze wordt bij binnenstappen van bus gecontroleerd. [3] neem je verzekeringspas voor ziektekosten mee.

Labrys

EEN BOMVOL PROGRAMMA OM HELEMAAL DOL
VAN TE WORDEN…

Zon, architectuur,
kunst, geschiedenis,
tapas, bocadillos, kerken en kathedralen, natuur, brandende stranden, Ramblas, palmbomen, flamenco, FC Barca, kloosters, blaren,
shopping, In dit magazine lees je alles...

2x 1486 kilometer
in een bus. Sneller dan
een stoomboot. Met
50 reizigers en 7 begeleiders. Zoevend over de
snelweg in een dikke
touringcar met bubbelbad (champagne
niet toegestaan). Neem
je eigen dinertje mee
voor in de bus. De Franse wegrestaurants zijn
namelijk niet echt een
aanrader… Neem ook
een kussen en dekentje mee in de bus
(zeker een must have!).
De juffen stoppen jullie
onder. Helaas zijn uit
sociaal oogpunt speakers 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.

Catedral de Santa Eulàlia

DINSDAG 27 september

Haven en strand Barceloneta

Ca. 8.30 uur: aankomst in hotel (BCN Sports
in "carrer del Perill"), bagage stallen en opfrissen.
10.00 uur: wandeling door de Gotische
Wijk (Barri Gotic) met ondermeer een bezoek aan:
Catedral de Santa Eulàlia
Plaça de Sant Jaume
Parlementsgebouw
Plaça del Rei
Wandeling haven, citadel park, arc de
triomf
Einde middag: terug in hotel en installeren
in de kamers
‘s Avonds (ca 19.30 uur) met zijn allen eten
in een tapasrestaurant bij het hotel
Na eten, inkopen doen voor hike van volgende dag) (water(!) en proviand)

Cosmo Caixa

WOENSDAG 28 september
8.30 uur: vertrek naar Montserrat met een
pittige hike door de “gezaagde bergen”.
Na afloop bezoek aan het klooster met de
zwarte Madonna (goed schoeisel meenemen en regenkleding)

Montserrat

16.00: terugreis naar BCN

17.00: bezoek aan wetenschapsmuseum
Cosmo Caixa
Avondeten op eigen gelegenheid (€10 pp)

FFlamenco

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
9.00-14.00: zelf programma in groepjes invullen en uitvoeren
14.30: met de bus naar strand buiten BCN
Avondeten gezamenlijk in authentiek Baskisch/Spaans restaurant
Flamencoshow in Andalusisch “tablao” aan
de Ramblas

Sagrada Familia exterieur

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Dag van het Catalaans modernisme: Gaudí

Ochtend: met de bus naar Park Güell voor
bezoek en prachtige uitzichten over BCN
Optioneel: Bezoek van het Hospital de Sant
Pau

Sagrada Familia Interieur

Lunch16.00/16.15 uur: bezoek aan de nog
onafgebouwde kathedraal “Sagrada familia”
Wandeling door wijk Eixample terug naar
hotel
Avondeten op eigen gelegenheid‘s avonds:
vertrek naar Font Magica (show van 21.3022.00 uur)

Mercat de la Boqueria

ZATERDAG 1 oktober
Ochtend: Koffer inpakken en klaarzetten voor terugreis
Bezoek aan de kleurrijke markt la Boquería/ Ramblas
Middag: vrij te besteden (lunchen, souveniers, shoppen, Camp Nou of het Picasso museum)Inkopen doen
voor terugreis
Avond: 18.00 uur terugreis naar Nederland per bus,
aankomst rond 13.00 uur op zondag 2 oktober.

reisboekje
Neem steeds je reisboekje mee
wanneer we op pad gaan. Daar staat
het programma in en andere belangrijke informatie!

Groep

Hostel

We zijn op pad met een groep
van 57 personen. Om het programma goed te laten verlopen
is het enorm belangrijk om je
aan de in het reisboekje vermelde tijden te houden!
Een prettige reis maken we samen…
Wanneer je vrije tijd hebt mag
je NOOIT alleen de stad in. Blijf
altijd in een klein groepje samen. Barcelona kent rare types… (zie foto hieronder).

We overnachten in het BCN
Sports Hostel.
Lakens zijn aanwezig, handdoeken NIET!!
Dus neem zelf handdoeken mee!!!

Gegevens hotel:
Perill, 26, Gracia,
08012 Barcelona.
tel: +34 933803570

Alcohol

Lunch & Diners
Iedere dag krijg je voor je lunch ruim
de tijd op zoek te gaan naar een lekkere bocadillo. In Barcelona gaat
je dit zeker lukken. De lunches moet
je zelf betalen. Voor circa € 5 heb je
een overheerlijke lunch met een sapje.
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 inzicht 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.

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. Wanneer 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 vliegtuig naar huis te sturen. Kosten worden verhaald op
ouders/ verzorgers.

Paklijst
Handbagage voor in bus:
Eten/ drinken/ dekentje/
kussen/ muziek (geen speakers, wel oortjes)/ tandpasta en tandenborstel/ paspoort of ID-kaart/ verzekeringspas/ lippenstift/ bril/
zonnebril.
Reistas/koffer
Schoenen die wandelproof
zijn/ toiletspullen/ zwem-

kleding voor strandmomenten/ strandlaken/zonnebrand/
handdoeken/kleding

voor 6 dagen/ sierraden/ regenbestendige kleding/ voorleesboekje ;)

Vragen?
Neem contact op via:

trv@dominicuscollege.nl of
jem@dominicuscollege.nl

