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Parijs! De stad van de Eiffeltoren! 

Wil je graag 3 dagen mee naar Parijs en Euro Disney?  

 

Kosten 175 euro per persoon - Projectleider: mevr. M. Molenaar 

 

Op woensdag 5 juli vertrekken we vroeg (7.00 uur) per touringcar naar het 

mooie Parijs. Rond 15.00 uur verwachten we bij het hotel aan te komen, waar we 
direct inchecken (we hebben daar tweepersoonskamers, dus zoek alvast een 

kamergenoot). Nadat we onze spullen op de kamer hebben gezet, gaan we door 

naar het centrum van Parijs om de stad te ontdekken! 

 

 
Op donderdag 6 juli vertrekken we 

in de ochtend naar het paleis van 

Versailles. Dit prachtige paleis ligt 
onder de rook van Parijs en hier 

woonden machtige koningen, 

waaronder Lodewijk de 14e, de 

Zonnekoning.  
 

 

Aan de ouders/verzorgers leerlingen leerjaar 3 van het 

Zuiderzee College 

Datum : Zaandam, 03-04-2017 

Kenmerk : SC/lk/U491-17 

Betreft : Schoolreis Parijs en Euro Disney 
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Na het bezoek aan Versailles rijden we terug 

naar het centrum van Parijs. In het 
middagprogramma kunnen de volgende 

activiteiten plaatsvinden: 

 Een bezoek aan de catacomben (ontdek 

het ondergrondse Parijs). 

 Een bezoek aan het Louvre (het museum 
waar de Mona Lisa hangt). 

 Een bezoek aan het Stade de France, het 

stadion van Paris Saint Germain 

(leerlingen moeten hier zelf voor betalen 
ongeveer 10 p.p. extra). 

 Een bezoek aan de historische 

bezienswaardigheden Conciërgerie / graf 
van Napoleon.  

 Winkelen in: Les Halles, Galeries 

Lafayette, Quartier Latin. 
 

Uiteraard brengen we in de avond nog een 

bezoek aan de Eiffeltoren. We zullen hier 

voldoende tijd krijgen om de Eiffeltoren te 
beklimmen en de nodige selfies te nemen! 

 

Op vrijdag 7 juli gaan we vroeg op weg! 
(9.00 uur het hotel uit, want we willen 

natuurlijk zo snel mogelijk in Euro Disney 

zijn). Ga in de theekopjes, beleef een ritje in 
één van de vele achtbanen en als dit 

allemaal te spannend voor je is, dan kun je 

nog altijd nog met Mickey op de foto. Van 

10.00 tot 16.00 uur krijg je de tijd om dit 
fantastische pretpark te beleven! 

 

Om16.15 uur vertrekken we weer met de 
hele groep in de bus naar Nederland!  

Vrijdagavond laat (rond 23.00 uur) 

verwachten we aan te komen in Zaandam.  
 

We hebben een prachtig programma om deze 

reis tot een mooie belevenis te maken.  

Lijkt dit je wat en weet jij al wie jouw 
kamergenootje kan / wil zijn? Overleg met je 

ouders en geef je dan snel op! 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Marjolein Molenaar 

Projectleider 
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Mag uw zoon/dochter 3 dagen mee naar Parijs en Euro Disney? 

 

Met onderstaand strookje geeft u toestemming en tekent u voor betaling.  
 

Wilt u het strookje uiterlijk woensdag 19 april 2017 bij de mentor in laten 

leveren? U ontvangt daarna van ons de factuur.  
 

Wij verwachten dat veel leerlingen mee mogen en kunnen gaan. Voor de leerlingen 

die niet mee mogen of kunnen, is er een thuisprogramma op school. U mag ook de 
projectleider even bellen met de reden waarom u geen toestemming kunt geven. 

Misschien vinden we samen een oplossing om uw zoon of dochter toch mee te 

kunnen laten gaan? 

 
Kosten en betaling 

 

De kosten voor dit schoolreisje zijn € 175,- inclusief vervoer, overnachtingen, eten en 
drinken. Na aanmelding ontvangt u een factuur.  

 

Het is ook mogelijk om het totaalbedrag in drie termijnen te betalen.  
In dat geval moet de eerste termijn van € 75,- voor 1 mei 2017 betaald zijn, de 

tweede termijn van € 50,- voor 1 juni 2017 en de derde termijn van € 50,- voor 1 

juli 2017. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 DAGEN PARIJS EN EURO DISNEY VAN 5 TOT EN MET 7 JULI 2017 

 Dit strookje a.u.b. inleveren vóór 19 april 2017 (bij de mentor)  

 

Naam …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………………. uit klas ……….  

gaat wel/niet mee naar Parijs en Euro Disney en heeft mijn toestemming. 

 

Ik betaal hiervoor het bedrag van 175,- euro. 

 

Handtekening ouder/verzorger …………………………………………. 
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