
	  

	  

 
18 februari 2016 

 
 
 
 
 
GWP 7PUB – Definitief programma & afspraken 

  
 
Beste ouder   
Beste leerling   

  
Zoals elk jaar gaat 7BSO op GWP (Geïntegreerde werkperiode) naar het buitenland. Dit jaar 
gaat 7PUB samen met haar klastitularis mevrouw Claes en collega mevrouw Roggen naar 
Berlijn van maandag 7 tot en met donderdag 10 maart 2015.  
 
We verzamelen maandag 7 maart 2016 om 13 uur op school. We vertrekken samen met de 
auto richting Zaventem. We komen terug thuis op donderdag 10 maart 2016 om 23 uur in 
Leuven station.  
 
Er mag enkel handbagage meegenomen. Het volledige programma: 
 
 
Maandag 7 maart 2016 
 
16u25   Vertrek vliegtuig naar Berlijn via Zaventem Brussels Airlines 
17u45   Aankomst Berlijn Tegel 
18u00   Richting hostel met openbaar vervoer 
19u00   Inchecken hostel 
19u30   Wandeling naar Hackesche Höfe (10 min) om daar samen te eten 
   Vrije avond na het eten 
   Overnachting hostel 
 
Dinsdag 8 maart 2016 
 
08u15 – 09u00 Ontbijt in hostel 
09u15   Bezienswaardigheden met openbaar vervoer (Bus 100) 
20u00   Terug naar Hostel en vrije avond - Overnachting hostel 
 
Woensdag 09 maart 2016 
 
08u30 – 09u15 Ontbijt in hostel 
09u30   Vertrek met openbaar vervoer naar Bauhaus Archiv 
12u30   Vertrek met openbaar vervoer naar Hackesche Höfe (lunch)  
   Bezoek cultureel centrum 
   Stadsspel (15u30 – 18u00) 
18u00   Terugkeer naar Hostel met openbaar vervoer 
19u00   Avondmaal 
   Overnachting hostel 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
Donderdag 10 maart 2016 
 
08u30 – 09u00 Ontbijt 
 
09u15	   	   	   Met	  de	  fiets	  gaan	  we	  naar	  East	  Side	  Gallery	  en	  de	  Berlijnse	  Muur	  

Hierna	  fietsen	  we	  verder	  naar	  Tempelhof	  Park	  en	  picknicken	  we	  samen	  
bij	  mooi	  meer.	  

	  
14u00	   	   	   Terugkeer	  naar	  hostel	  met	  de	  fiets	  	  
	   	   	   Vrije	  namiddag	  +	  avondeten	  kopen	  
	  
16u00	   	  Verzamelen	  aan	  de	  hostel	  +	  inpakken	  +	  vertrek	  naar	  luchthaven	  met	  

openbaar	  vervoer	  
	  
18u45	   	   	   Aankomst	  Luchthaven	  Tegel	  
20u45	   	   	   Vertrek	  vliegtuig	  naar	  België	  
22u00	   	   	   Aankomst	  Zaventem	  luchthaven	  
22u30	   	   	   Aankomst	  Leuven	  station	  
    
 
 
We hopen dat alles voor iedereen duidelijk is. Anders mag je altijd contact met ons 
opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
 

 
S. Dekocker   T. Proesmans      U. Claes en I. Roggen 
Directeur    Directeur    Team Publiciteit 
           
           


