
 

 

 18 februari 2019 

Studiereis Toerisme Boedapest 18 maart tot en met 22 maart 2019 

Beste ouder 

Beste leerling 

Zoals elk jaar is er ook dit schooljaar voor de leerlingen van het 5de en 6de jaar van de 
studierichting Toerisme een studiereis voorzien. Deze studiereis is verplicht voor 
verschillende vakken, bv. voor cultuurgeschiedenis, aardrijkskunde en toerisme. We 
gebruiken deze reis enerzijds voor kennismaking ter plaatse met verschillende landschappen 
en toeristische bezienswaardigheden en anderzijds ook als oefening in het voorbereiden van 
reizen en gidsen. Laat ons vooral niet vergeten dat deze studiereis volledig onder handen 
wordt genomen door de leerlingen van het zesde jaar. 

Onze studiereis vindt plaats van maandag 18 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart 
2019. We verzamelen ofwel aan Leuven station om 06.50 u aan de Panos samen met 
mevrouw Lemmens ofwel in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem voor de 
Starbucks om 07.20 u met de heer Vandeghinste. Kom alsjeblieft op tijd zodat we allemaal 
tijdig onze bagage kunnen inchecken! Onze vlucht, SN2823, vertrekt om 09.25 u 

Indien je een probleem hebt, verwittig je zo snel mogelijk meneer Vandeghinste op  
+32 494 187324 of mevrouw Lemmens op +32 476 488723. 

Onze reisbestemming dit jaar is Boedapest, ons verblijf is Hostel Boomerang. De leerlingen 
van het 6de maken een volledige reisbundel met al de nodige informatie en bezorgen deze 
aan de leerlingen en de ouders ten minste 1 week voor vertrek. 

Onze vlucht terug hebben we vrijdag 22 maart om 17.35 u, aankomsttijd 19.40 u te 
Zaventem. Leerlingen die niet opgehaald worden aan de luchthaven kunnen onder 
begeleiding naar Leuven gaan. 

Wij verzekeren u dat we ons best doen om de studiereis zo goedkoop mogelijk te houden. 
Wij voorzien een budget van ongeveer € 450. De reis bevat maaltijden in volpension, vervoer 
naar daar en ter plaatse, accommodatie en de toegang tot verschillende 
bezienswaardigheden. Na de studiereis krijgt u een gedetailleerde afrekening van onze 
uitgaven. 

In dringende gevallen neemt u het best contact op met de school of met mevrouw Lemmens 
op +32 476 488723. Indien je nog vragen hebt, kan je de begeleidende leerkrachten ook 
steeds via e-mail (Smartschool) verwittigen. 
 
Met vriendelijke groeten 
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