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Een buitenlandse reis, 
een uitdaging! 

Onze schoolreizen zĳn niet voor watjes! Natuurlĳk moet 

je voor de sportreis in de Ardennen fit zĳn. Maar ook in 

Rome, Berlĳn, Londen en in Parĳs wordt er veel van je 
uithoudingsvermogen, flexibiliteit en improvisatiekunst 

gevraagd. In iedere stad loop je veel, beklim je trappen, 

ben je de hele dag in touw. 

We hebben nu eenmaal geen dichtgetimmerde, 

doorgeorganiseerde koffie-en-koekreizen, waarbĳ je van 
de ene bezienswaardigheid naar de andere wordt 

gereden. Je komt soms voor onverwachte situaties te 

staan, je eet soms dingen die je thuis niet krĳgt en nee, 

je hebt nu eenmaal niet de luxe van je eigen bed. 

Maar daar krĳg je veel voor terug! Je leert nieuwe 
mensen kennen, je leert je redden in een vreemde taal 

en je kunt je weg vinden in een vreemde stad of streek. 

En je doet heel veel nieuwe indrukken op. 

Een schoolreis van het 


Bertrand Russell college 

is een avontuur!
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Zakgeld: alle reizen zĳn all-inclusive, maar 
natuurlĳk zĳn er altĳd dingen die je graag 
voor jezelf wilt kopen in een grote stad. 
Hoeveel je uitgeeft, bepaal je natuurlĳk zelf, 
maar het is niet verstandig veel contant 
geld mee te nemen. verspreid je geld 
zoveel mogelĳk over verschillende zakken.

Eten: Natuurlĳk moet je eten wat de 
pot schaft. In Rome is het misschien 
wat meer dan je gewend bent, in 
Berlĳn wat vetter, in Londen wat 
minder gevarieerd. Ieder gastgezin of 
hostel doet wel z’n best om het je 
naar de zin te maken en houdt 
rekening met speciale wensen. Zeg 
vriendelĳk maar duidelĳk wat je echt 
niet lust, maar wees ook niet al te 
kieskeurig!

Praktische zaken

Telefoon: Op reis moet je een 
telefoon bij je hebben, waarmee 
je bereikbaar bent in het 
buitenland! Tegenwoordig kost 
internetten in en buiten 
Nederland evenveel.
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De schoolreizen zijn opgezet om onze leerlingen 

de mogelijkheid te bieden kennis te maken met 

de cultuur en natuur van een andere stad, een 

ander land, een andere omgeving.

Soms word je op pad gestuurd (natuurlijk nooit 
alleen!) met een opdracht of een speurtocht. De 

begeleiders nemen je mee naar leuke, 

interessante, spectaculaire bezienswaardigheden, 

waarover ze veel kunnen vertellen. Zij spreken 

de taal, zij kennen de weg. Bij alle reizen is er een 
vast programma, maar valt er ook veel te kiezen. 

Het is wel erg belangrijk dat je goede, 
ingelopen schoenen meeneemt!

Natuurlijk krijg je ook vrije tijd. Iedere dag is er 

wel de gelegenheid om samen met de anderen je 
weg te zoeken in de vreemde stad, te gaan 

winkelen of op een terrasje te zitten. Bij iedere 

reis is er minimaal één avondprogramma. 

Waar logeren?
Mensen leer je natuurlijk het beste kennen als je 

bij hen thuis komt. Daarom logeer je in Parijs of 

Rome in een gastgezin. Op die manier kun je het 

beste een kijkje nemen in de huizen en levens 
van mensen uit een ander land. 

In die gastgezinnen ben je natuurlijk nooit alleen, 

maar in groepjes van twee, drie of maximaal vier 

leerlingen, vaak bij elkaar op de kamer. Daarbij 

kun je het heel goed treffen of iets minder; dat 

valt van tevoren niet te zeggen. In ieder geval heb 

je een eigen bed, een douche en alle maaltijden.    

Alleen in Londen en Berlijn slaap je in een hostel: 

Safestay Hostel in de wijk Elephant&Castle in 
Londen en Industriepalast in Berlijn.

In de Ardennen eet en slaap je in een sportkamp, 

waarbij je zelf moet helpen koken, opruimen en 

schoonmaken.

  

 ’s Avonds zijn jullie in het gastgezin of in de 

hostel, behalve op de avond dat er in de stad 

wordt gegeten.

Maar de meeste tijd ben je natuurlijk onderweg, 
om zoveel mogelijk te zien en mee te maken!

Het Safestay Hostel in Londen

Wat gaan we eigenlijk doen? Schoolreis of...werkweek?
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Wat gaat dat kosten?

De prijzen kunnen we relatief laag houden door 

alle stedenreizen bij één organisatie af te 

spreken. Alle reizen zijn met de bus, behalve die 

naar Rome. Dat is te ver om met de bus naar 

toe te gaan, dus nemen we het vliegtuig van 
Amsterdam Schiphol naar Roma Fiumicino. In de 

prijs zit alle vervoer inbegrepen, ook dat van 

metro, bus of tram in de stad en eventuele 

fietshuur. De reis naar Rome is dit jaar van 

zondag t/m vrijdag.

Natuurlijk is alles op basis van volpension. Een 

paar keer eet je in het gastgezin of in de hostel, 

de andere dagen eten we samen in de stad of 

krijg je geld om zelf te kiezen waar je wilt eten. 
In de Ardennen kook je zelf, de boodschappen 

zijn al gedaan.

Het grootste gedeelte van het bedrag gaat 

natuurlijk zitten in reis en verblijf. Daarnaast 
kosten bezienswaardigheden, uit eten gaan en 

een bezoek aan een musical of show natuurlijk 

ook geld.

Als je souvenirs of kleding wilt kopen, neem dan 

een pasje of een credit card mee. Die kun je 
blokkeren als je ze onverhoopt kwijtraakt…

MISSCHIEN MOET JE SPAREN VOOR DEZE REIS. 
MAAR DAT IS DAN OOK ABSOLUUT DE MOEITE 
WAARD! 


Verzekeren?

Veel mensen hebben een 

doorlopende reisverzekering.  

Voor de Ardennenreis is een 

andere verzekering nodig dan 

voor de stedenreizen. Sommige 

mensen kiezen er voor een 

annuleringsverzekering af te 

sluiten. 

Daarom laten we het aan 

iedereen zelf over de 

verzekering te kiezen die nodig 

of gewenst is. 
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week 39:  Info-bijeenkomst en inzage 
programmaboekje op BertrandRussell college-site 
vanaf 23 september. Inlichtingen die niet in het 
programmaboekje voorkomen, kunnen worden 
verkregen bij Marja Scholten en Marianne Buitenhuis.

week 42: definitieve vaststelling reisdoelen. 
Verzamelen gegevens Rome-gangers.

week 40: op de reizen van 23-27 september via de 
Forms-mail. Je kunt één medereiziger opgeven, maar 
die moet jou dan ook opgeven als medereiziger. Kijk 
daarbij ook goed naar wie er voorrang heeft. Dat moet 
je dus overleggen. Sluiting inschrijving op 27/09 om 
16.00 uur.

Week 41: leerlingen horen waar ze naar toe gaan. Bij 
overschrijding maximum aantal wordt er geloot.Indeling 
gastgezinnen is pas een week voor vertrek. Natuurlijk 
kun je je voorkeur opgeven voor een kamergenoot.

WAAR, WANNEER EN HOE 
MOET IK ME INSCHRIJVEN?
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Vier volle dagen ga je het avontuur aan 

met de krachten in de natuur van de 

Ardennen. Diepe kloven, snel stromende 

riviertjes, modderige paden: met high rope, 

raft  of op je mountain bike moet je ze 

zien te overbruggen. Boogschieten hoort 

ook tot de mogelijkheden.

 ’s Avonds ben je gewoon in het kamp, 

waar een programma wordt 

georganiseerd.

En natuurlijk een bonte avond op het 

laatst!

Kijk op de Bertrand-site voor de foto’s van 

vorig jaar.

VIER DAGEN ADVENTURE IN DE ARDENNEN 
ONDER LEIDING VAN EEN PROFESSIONEEL TEAM.


JE LOGEERT IN HET KAMP, HELPT MEE MET 
KOKEN EN OPRUIMEN. 


Leerlingen die mee willen met 

deze reis moeten natuurlijk fit 

zijn, maar heus geen 

topsporter. Vraag info bij 

Danny van Roest!  

Leerlingen met BSM hebben 

voorrang.

Gezekerd klimmen hoort er natuurlijk ook bij!

Adventure camp in de Ardennen                                               € 395,-

Alle 
bestemmingen op 
een rijtje:
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Een stad barstensvol geschiedenis en 

toeristische attracties.

Na het verdwijnen van de beruchte 

muur in 1989 werd Berlijn de grootste 

bouwput van Europa. Er verrezen prachtige, 

spectaculaire gebouwen, vooral rond de 

Potsdamer Platz: het glazen Sony Center met 

Filmmuseum en Imax-theater; de Daimler-

Chrysler-wijk met spectaculair uitzichtpunt, 

een drielaagse winkelpassage met de beste 

Italiaanse ijssalon in 800 km omtrek, een 

fonkelnieuw station voor S-Bahn en treinen, 

drie verdiepingen onder de grond, en een 

volledig ondergrondse aan- en afvoer van 

goederen en afval.

Leerlingen met Duits in hun 

profiel hebben voorrang.
Wereldberoemd zijn de Berlijnse 

kunstmusea, o.a. het Alte Museum, het Neue 

Museum, het Pergamon Museum, de Neue 

Nationalgalerie, met collecties van het oude 

Egypte (Nofretete!) tot heden.

In Berlijn vond de eerste echte tv-uitzending 

ter wereld plaats tijdens de Olympische 

Spelen van 1936 en werd de eerste computer 

gebouwd, inclusief programmatuur. Te zien in 

het Deutsche Technik museum – waar nog 

zoveel méér te zien is dat je aan een week 

niet genoeg hebt! 

De geschiedenis vind je in het 

Mauermuseum met Checkpoint Charlie 

(lekker toeristisch), het DDR-museum 

(aandoenlijk schattig), de Stasi-centrale 

(beklemmend echt), de “Topografie van de 

terreur” (huiveringwekkend centrum van SS 

en Gestapo), het Joods museum (fascinerend 

en verrassend veelzijdig), de Holocaust-

gedenkplaats (indrukwekkend sober) en 

buiten het centrum in de Stasi-gevangenis 

Hohenschönhausen en het concentratiekamp 

Sachsenhausen.

Fietsen door Berlijn, onder de Brandenburger Tor door

Berlijn, hip en historisch                                                                         €415,-
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Het West End in Londen is een begrip 

binnen de theaterwereld en is de enige 

plaats die kan concurreren met Broadway 

in New York. Het musicalprogramma van 

maart 2018 is pas eind 2017 beschikbaar, 

maar de afgelopen jaren zaten wij 

bijvoorbeeld bij: Lion King, We will rock you 

en Wicked

Het British Museum is uniek vanwege een 

uitgebreide collectie oudheden die voor 

een groot deel uit het buitenland zijn 

‘meegenomen’.  Bekend zijn onder andere 

Rosetta’s Stone, de Mummies en de Elgin 

Marbles.

Verder zijn er natuurlijk de beroemde 

winkelstraten als Regent Street en Bond 

Street, de bekende pleinen als Leicester 

Square,  Trafalgar Square, (met de prachtige 

National Gallery!) en Piccadilly Circus.

En wie kent niet de Tower Bridge, de 

Houses of Parliament en de dubbeldekkers 

en de speciale taxi’s…..

Hoogtepunt van de reis is voor veel 

voetballiefhebbers een bezoek aan één van 

de voetbaltempels die Londen rijk is.  

Gekozen is voor de mogelijkheid om het 

stadion van Arsenal of het stadion van 

Chelsea te bezoeken.

Uiteraard worden de kleedkamers, de 

perstribune, de dug-out en het speelveld 

bezocht.

Leerlingen met Cambridge-

Engels hebben voorrang. 

Trafalgar Square, Londen

Londen is the place for me!                                                          € 435,-
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Als je aan Parijs denkt, denk je aan de 

Eiffeltoren. Deze gigantische stalen 

constructie van 324 meter hoog, torent 

boven de stad uit en behoort tot één van 

de meest bekende bezienswaardigheden 

van Parijs. 

De gotische kathedraal van de Notre-

Dame was bijna helemaal afgebrand in het 

voorjaar, maar hij staat er nog! De Sacré 

Coeur, gebouwd op de heuvel 

Montmartre, de studentenwijk le Quartier 

Latin, L’avenue des Champs-Élysées, 

l’Arc de Triomphe en alle andere 

klassiekers zie je natuurlijk tijdens deze 

reis. 

Bij mooi weer kunnen we de stad vanaf de 

Seine bekijken. De Seine is de rivier die 

dwars door Parijs slingert en de stad 

verdeelt in een linker- en rechteroever. Een 

andere mogelijkheid is met een gids de 

stad door te fietsen zodat je deze 

veelzijdige stad op een hele andere manier 

leert kennen. 

Bij voldoende interesse bestaat er ook de 

mogelijk in Saint-Denis het Stade de 

France van PSG te bezoeken. Een 

rondleiding langs het veld, een blik werpen 

in de kleedkamer van je idolen. Dit 

belangrijkste stadion van Frankrijk bevat 

80.000 overdekte zitplaatsen en wordt o.a. 

gebruikt voor voetbal, rugby, atletiek en 

andere openluchtmanifestaties.

Leerlingen met Frans in hun 

profiel hebben voorrang.

De Notre Dame, voor de grote brand

Paris, je t’aime!                                                                 € 415,-

Euro Disney mag natuurlijk niet 
ontbreken! deze schoolreis geeft je de 

kans de klassiekers van de cultuurstad 
Parijs te combineren met een 

fantastische dag in dit beroemde 
attractiepark.
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De overstelpende hoeveelheid sporen uit de 

geschiedenis en de kunst, biedt Rome ook 

veel gezelligheid. De Spaanse Trappen zijn een 

ontmoetingsplek voor backpackers en 

jongeren uit alle windstreken. Je kunt hier 

lekker zitten en genieten van het prachtige 

uitzicht. Je ziet 

optredens van 

straatartiesten en 

jongeren die met 

elkaar gezellig wat 

muziek maken. 

Een 

ontmoetingsplaats 

van een ander 

gehalte is te vinden 

bij de Trevifontein, 

een wel heel erg 

overdreven staaltje 

barokarchitectuur. 

Het is alsof je naar 

een toneeldecor 

kijkt: Neptunus en twee tritons kijken uit 

over waterpartij met rotsen. Hier kun je een 

muntje over je schouder in het water te 

gooien en een wens doen. 

Daarnaast is Rome een grote toverbal, die op 

elke hoek van de straat van kleur kan 

verschieten. Je ontmoet allerlei mensen, van 

diepgelovige kloosterlingen uit alle 

windstreken tot donker gebrilde 

modekoningen en hooggehakte filmactrices. 

Van chique pleinen als het Piazza Navona tot 

volkse groentemarkten als het Campo de’ 

Fiori.

Een hoogtepunt is het fietsen op de oudste 

weg naar Rome, de Via Appia. Niet 

gemakkelijk, maar je waant je al snel in de 

Romeinse oudheid!

Leerlingen met tekenen in hun 
programma hebben voorrang.

Er zijn in ieder geval 

drie highlights die je 

niet mag missen: de 

grote St. Pieter met zijn 

koepel die over heel 

Rome uitzicht biedt, het 

tot de verbeelding 

sprekende Colosseum en 

alle mysteries van 

Bernini. 

De gastgezinnen in Zagarolo of 
Palestrina (dorpjes op ca. 30 min 

afstand van Rome) zijn verschrikkelijk 
aardig en enthousiast. Als je van 

Italiaans eten houdt, zit je daar goed! Vaak wordt er 
in tranen afscheid genomen aan het einde van de 

week. 
De meeste gastouders spreken alleen Italiaans, 

maar met een beetje oefenen, Google translate of 
een taalboekje en met handen en voeten, kom je er 

zeker uit!

Rome, eeuwige stad                                                                € 575,-


