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Den Haag, 28 september 2018
Betreft: Inschrijving Griekenland-reis 2019
Geachte mevrouw, mijnheer,
In deze brief vindt u informatie over de Griekenland-reis die zal plaatsvinden voor de
bovenbouw van ons gymnasium in het voorjaar van 2019.
Op Lyceum Ypenburg staan er in de bovenbouw van het gymnasium twee grote
buitenlandse reizen op het programma: de Italië-reis en de Griekenland-reis. Het
afgelopen jaar was de Italië-reis wederom een groot succes en we hopen dat onze
traditionele Griekenland-reis dit schooljaar minstens een even groot succes zal worden.
Middels deze brief willen we u graag informeren over deze reis en aangeven hoe uw kind
zich hiervoor inschrijft.
De reis wordt verzorgd door de heer Boek (docent geschiedenis), mevrouw Landheer
(docente klassieke talen) en mevrouw Riemens (docente klassieke talen). Zij
hebben voor deze achtdaagse vliegreis naar Griekenland voor de leerlingen uit 4G en
5G een voorlopig programma samengesteld om van te smullen. De reis vindt plaats
van 29 maart tot en met 5 april 2019 en de groep zal verblijven in verschillende
hotels. Op 29 maart vliegt de groep vanaf Amsterdam naar Thessaloniki in het noorden
van Griekenland. Van daaruit reizen we per bus langs diverse archeologische sites,
musea en bezienswaardigheden naar Delphi en Athene. Op 5 april vliegen we vanaf
Athene terug naar Amsterdam.
De kosten van deze reis zijn € 725,-. In dit bedrag is alles inbegrepen, behalve de lunch
en eventuele verzekeringen. U dient zelf de reis-/annuleringsverzekering voor
uw kind voor deze reis af te sluiten. Als u uw kind inschrijft, dan is de aanmelding
definitief en verplicht u zich tot betaling. Restitutie is niet mogelijk. Eventueel kunt u het
bedrag in termijnen betalen. Om de reis goed te kunnen organiseren willen we zo snel
mogelijk weten hoeveel leerlingen er meegaan.
U schrijft uw kind in door bijgaand formulier in te vullen en uiterlijk vrijdag 5 oktober in
te leveren bij de administratie. Zodra de deelnemers bekend zijn, ontvangt u van ons de
factuur van de totale reissom welke in drie termijnen betaald kan worden. Het totale
bedrag dient uiterlijk 1 februari 2019 betaald te zijn.
In het voorjaar zal er een ouderavond plaatsvinden met verdere informatie over deze
reis.
Met vriendelijke groet, mede namens de organisatoren van de Griekenland-reis,
Martijn van Velzen
Afdelingsleider VWO bovenbouw

vlz@lyceumypenburg.nl
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Inschrijfformulier Griekenland-reis (gymnasium) in voorjaar 2019
Personalia
Naam leerling:
Klas:
Geboortedatum:
Emailadres:
Toestemming
Hierbij geef ik bovengenoemd kind toestemming om deel te nemen aan de Griekenlandreis 2019 voor de leerlingen uit 4 en 5 gymnasium. Met deze aanmelding verplicht ik mij
tot het betalen van de totale reissom van € 725,-. Tevens ben ik zelf verantwoordelijk
voor het afsluiten van een reis-/annuleringsverzekering.
Datum:
Naam:
Handtekening:

