
	  

	  

 
 

18	  januari	  2016	  
	  
Studiereis	  Maastricht	  voor	  Team	  Toerisme	  
	  
	  
Beste	  ouder	  
Beste	  leerling	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  vertrekt	  de	  groep	  Toerisme	  op	  buitenlandse	  studiereis.	  Deze	  reis	  is	  
samengesteld	  en	  georganiseerd	  door	  onze	  groep	  van	  het	  6e	  jaar	  Toerisme	  als	  jaaropdracht.	  
Zowel	  3,	  4,	  5	  en	  6	  Toerisme	  nemen	  deel	  aan	  deze	  excursie.	  De	  leerlingen	  zullen	  in	  deze	  
uitstap	  de	  typische	  Maastrichtse	  shop-‐	  en	  stadssfeer	  ontdekken,	  de	  historie	  en	  cultuur	  
terugvinden	  in	  verschillende	  bezienswaardigheden	  en	  de	  smaakpapillen	  trakteren	  op	  het	  
meest	  typische	  Maastrichtse	  gerecht.	  	  
	  
Deze	  studiereis	  zal	  plaatsvinden	  van	  18/02/16	  tot	  en	  met	  19/02/16.	  
	  
	   Vertrek:	  	   18/02/16	  om	  07:30u	  aan	  Campus	  Redingenhof	  met	  autocar	  Toptours	  
	   Terug:	  	  	   19/02/16	  om	  18:00u	  aan	  Campus	  Redingenhof	  	  
	  
Iedere	  leerling	  dient	  zakgeld	  mee	  te	  nemen	  om	  zelfstandig	  te	  lunchen	  op	  de	  Markt	  de	  eerste	  
dag.	  Voor	  de	  tweede	  dag	  krijgen	  zij	  van	  het	  hostel	  een	  lunchpakket	  dat	  ze	  zelf	  kunnen	  
samenstellen.	  De	  prijs	  bedraagt	  €	  86,50	  onder	  voorbehoud.	  Een	  uitgebreide	  kostenraming	  
volgt	  na	  de	  studiereis.	  
	  
Deze	  studiereis	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  lessenpakket	  en	  is	  dus	  een	  verplichte	  
schoolactiviteit.	  Bij	  enige	  moeilijkheden	  of	  problemen	  kan	  je	  terecht	  bij	  de	  directie.	  De	  
leerlingen	  zullen	  toegewezen	  worden	  op	  verschillende	  opdrachten	  en	  activiteiten.	  Voor	  we	  
vertrekken	  krijgen	  zij	  een	  opdrachtenbundel	  met	  informatie	  en	  taken,	  die	  uiteraard	  ook	  
moet	  worden	  meegenomen	  op	  de	  studiereis.	  Wij	  zijn	  er	  van	  overtuigd	  dat	  dit	  een	  fijne	  
tweedaagse	  wordt!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  
	  
	  
	  
	  
	  
T.	  Proesmans	   G.	  Convens	   Team	  Maastricht	  
Directeur	   Adjunct-‐directeur	  
  


