Laapersveld 9
1213 VB Hilversum
Telefoon: 035 672 99 00
E-mail: atc@atscholen.nl
Website: www.atchilversum.nl
Hilversum, september 2018
Betreft: akkoord voor excursie IJsland / Barcelona / Rome

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen in vwo 5,

Uw zoon of dochter zit nu in vwo 5 en één van de grote avonturen die in dit jaar plaatsvinden is de
grote reis. In de week van 6 t/m 10 mei1 bieden we drie mooie reizen aan: IJsland, Barcelona en Rome.
Op de volgende bladzijde staat een beschrijving van de verschillende reizen.
Uw zoon of dochter heeft eind vorig jaar al doorgegeven met welke excursie hij/zij graag mee zou
willen. Zou u op bijgevoegd formulier de reiskeuze van uw zoon of dochter willen invullen, en dit
formulier ter akkoord willen ondertekenen?
Aangezien we graag snel de tickets willen boeken, zou ik u willen vragen dit ondertekende formulier
zo snel mogelijk aan uw zoon of dochter mee te geven zodat zij het uiterlijk vrijdag 5 oktober bij hun
mentor of bij mij in kunnen leveren.
We kijken uit naar de reizen!

Met vriendelijke groet, mede namens de begeleiders van de excursies,
Anneloes Leijenhorst
Afdelingsmanager vwo bovenbouw
e-mail: a.leijenhorst@atscholen.nl
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De vertrekdag kan een dag verschillen. Dit hangt af van de beschikbare vluchten.

IJsland 2019
Ga mee op expeditie naar het land van vuur en ijs!
Je kunt je nu opgeven voor een fantastische ervaring: IJsland. Een nieuwe excursie in vwo 5. Van
vulkanen tot watervallen, van lavavelden tot gletsjers en natuurlijk zullen de geisers niet
ontbreken. Een uitstapje naar thermale bronnen en een lavagrot zullen ook op het programma
komen. Maar naast voor al het natuurschoon, zullen we ook tijd inruimen voor de culturele kant
van IJsland. Een citytour door een ‘echte’ Viking, waarbij de verschillen tussen de historische en
moderne architectuur aan bod komen? Een bezoek aan een IJslandse school? De exacte invulling
zullen we op een later tijdstip met jullie delen. Vervoer in IJsland zal per tourbus zijn, waarbij we
op vele bijzondere plekken zullen uitstappen om deze te voet te verkennen.
Heb je zin in een avontuur naar een land waar je niet zo snel zelf naar toe zal reizen? Loop je liever
op bergschoenen dan op slippers? En vind je een regenjas zo nu en dan geen probleem? Dan ben
jij zeker geschikt om mee te gaan!
1250 euro

Barcelona 2019
Ga mee naar de wereldstad Barcelona!
Barcelona ligt aan de zee en zit vol geschiedenis en cultuur. Enkele hoogtepunten van de excursie
zijn de Sagrada Familia, de huizen van Gaudí en het mooie uitzicht over Barcelona vanaf het Fort.
En natuurlijk kun je ook Camp Nou bezoeken, aan het strand liggen en genieten van het Spaanse
eten en de Spaanse zon. We verblijven in de stad zelf, dus zodra je het hostel uitloopt, kun je al
genieten van alle mooie straatjes en gebouwen in de stad.
Lijkt je dit wat en wil jij een bezoek aan deze veelzijdige stad niet missen? Geef je dan op voor de
Barcelona V5 excursie!
600 euro

Rome 2019
Ga mee naar de stad van de klassieke oudheid!
Als je op het Gymnasium zit dan ga je in mei naar Rome. Want zeg nou zelf: eindelijk zien waar je
al die jaren over gehoord en gelezen hebt!
En dan zijn er altijd nog een paar felbegeerde plekjes over om naar deze prachtige stad te gaan als
je geen Gymnasiast bent... Grijp die kans en waan je tussen de keizers, consuls, gladiatoren,
marktlieden van de Romeinse oudheid. Of geniet van al het moois dat de Renaissance vervolgens
met zich mee heeft gebracht. En moe van de vele indrukken? Dan is het tijd voor een Italiaans ijsje
op de Spaanse trappen.
Zie je jezelf al zitten in de zon bij de Trevi-fontijn? Geef je dan op voor de Rome-excursie!
850 euro

BEVESTIGING EXCURSIE VWO 5 - MEI 2019

Naam leerling:

Reiskeuze leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

Inleveren bij de mentor/afdelingsmanager, uiterlijk op vrijdag 5 oktober.

