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zondag 10 mei – vrijdag 15 mei 2020 
 

 

Geachte ouders 

Beste leerling 

 

Na overleg op de leerlingenraad organiseren we dit jaar een meerdaagse reis naar Praag voor de 

leerlingen van 6TSO  en 7BSO. Verschillende leerkrachten engageren zich om er samen met onze 

leerlingen op uit te trekken! 

 
DATA 

Vertrek: zondag 10 mei – ’s Avonds vertrek vanuit Lembeek naar Praag. Rit door de nacht. 

Terug: Donderdag ’s avonds vertrek vanuit Praag. Rit door de nacht. Aankomst vrijdagochtend

 15 mei, in Lembeek. 

 

VERBLIJF 

HOTEL FORTUNA WEST 3* 
Hotel Fortuna West ligt aan de westelijke rand van Praag. Een tramhalte op 200 

meter afstand biedt een verbinding met het centrum van de stad. Gratis WiFi is 

beschikbaar in de openbare ruimtes en WiFi in de kamer is tegen een toeslag 

beschikbaar. Alle kamers hebben een eigen badkamer en toilet, satelliet-tv en een 

bureau. Het ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm. 

Het historische centrum van Praag ligt op minder dan 20 minuten rijden met de tram 

van Hotel Fortuna West. Het hotel is ook gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg 

Praag-Rozvadov, die op 1 km afstand ligt. 

 

PROGRAMMA 

Op het programma staan o.a volgende bezoeken/activiteiten (onder voorbehoud): 

- Strahovklooster 

- Praagse burcht 

- Shopping 

- Bezoek aan kristalblazerij (Nizbor) 

- Praha by night‘ (avondwandeling) 

- Bobsleeën 

- Terezin 

- … 
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PRIJS: 

De totale prijs voor deze meerdaagse reis, indien 30 deelnemers inschrijven = €345 

 

De vermelde prijs omvat: 

- Vervoer naar Praag - heen en terug - zoals in programma hierboven - lokale 

verplaatsingen in Praag en de uitstap naar Terezin 

- Reis uitgevoerd door luxe- autocar voorzien van frigo, airco, micro en 

geluidsinstallatie 

- Verblijf in meerpersoonskamer in hotel Fortuna West op basis van kamer en 

ontbijt 

- Annulatieverzekering 

 

Graag hadden we de inschrijving van uw zoon/dochter voor vrijdag 21 februari 2020. Inschrijven 

voor deze meerdaagse uitstap kan door een voorschot van €150 binnen te brengen op het 

secretariaat. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs voor inschrijving. Voor de betaling van het saldo 

ontvangt u nog een afzonderlijke uitnodiging.  

 

We willen er op wijzen dat deelname aan het vervangprogramma (o.a. bowling, een bedrijfsbezoek, 

workshops op school, …) verplicht is als uw zoon/dochter zich niet inschrijft voor de meerdaagse 

reis.  

 

Steeds tot uw dienst voor meer info. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Herman Marissens       Mevr. Desoete 

Directeur         Mevr. Meskens 

          Mevr. Vandenbranden  

Ellen Van Strydonck       Mr. Verdegem 

Adjunct-directeur       Het Praag team 

           

           

        

        

           


