
 

 
 
 
 
 
 
 

Speerpunten reis Barcelona 4 havo  – 6 mei t/m 10 mei 2019 
 

 Denk om je reisdocument (hetzelfde als je ingeleverde kopie) en je verzekeringspas, 

neem ook pen en papier mee. 

 Maak een foto van je paspoort en alle andere pasjes die je meeneemt en mail die naar 

jezelf toe. In geval van verlies heb je dan wel de gegevens in je mail staan. 

 Maandag 6 mei om 04.30 verzamelen bij de vertrekbalie van Vueling op Schiphol 

(waarschijnlijk hal 3, balie 19): vlucht VY 8318 (vertrek: 7.00 / aankomst: 9.20). 

 Je bagage mag maximaal 23 kg wegen!! Zwaarder dan moet je bijbetalen op Schiphol!!! 

Probeer slim te pakken: niet te veel en niet te weinig meenemen.  

 Beddengoed is inbegrepen, handdoeken niet. Denk aan kleine voor douche en evt. 

grote voor op het strand. 

 Neem schoenen mee waarop je lekker kunt lopen. 

 Denk om een label aan je tas/koffer. 

 Het noodnummer (Nieuwenhuis): 0031612961361. In nood kan dit nummer gebruikt 

worden door het thuisfront, maar ook door de leerling in Barcelona. Zet dit nummer in je 

mobiel.  

 Als begeleiders gaan mee: dhr. T. Nieuwenhuis; dhr. H. Teuben; mw. N. van Spreeuwel 

en mw. L. Cats. 

 Het is verboden alcohol en drugs mee te nemen. Drugsbezit wordt in Spanje zeer zwaar 

bestraft. Alcohol in het hotel is niet toegestaan. 

 Het adres van het hotel is: 

St. Christopher’s Hostel 

Carrer de Bergara 3, 08002 Barcelona 

tel. +34 931751401 

 In Barcelona is gezorgd voor ontbijt. De lunch en het diner verzorg je zelf. Ga uit van 

een bedrag rond de €150,-. 

 Geef medicijngebruik en/of informatie over ziekte door aan de docenten. 

 Wees op je hoede voor zakkenrollers en dieven (met name in de metro). 

 Ga niet alleen ergens naar toe, zorg dat je altijd met andere leerlingen bent. 

 Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de begeleiders. 

 Wanneer een leerling zich ernstig misdraagt, kan hij/zij door de begeleiders worden 

teruggestuurd naar Nederland. De kosten zijn voor de leerling̸ ouders. Voordat deze 

straf wordt opgelegd, wordt contact opgenomen met de schoolleiding en de ouders. 

 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar kamer.  

 Om 00.00 uur zijn alle leerlingen op hun kamer, tenzij de begeleiders anders beslissen. 

 De terugreis is op vrijdag 10 mei: vlucht VY 8322 (vertrek: 15.50 / aankomst: 18.15). 

 Vanuit Schiphol vertrekt iedereen op eigen gelegenheid naar huis. 

 Heel veel plezier; we wensen je een fantastische week toe! 

 


