
 
 

 

 

‘s-Gravenzande, 29 augustus 2022 

 

 

  
 
Betreft: cultuurreis Praag 
 
 
 
Aan de ouders en leerlingen van klas 4 mavo, 
 
 
Op dinsdag 6 september 2022 zullen we per nachtrit vertrekken richting Praag.  
 
We vertrekken om 22:00 uur ‘s avonds vanaf de parkeerplaats bij het Zandeveltplein in  
’s-Gravenzande. De bus rijdt om 22:00 uur weg, dus zorg dat je uiterlijk om 21:45 uur aanwezig 
bent. Na een paar mooie dagen in Praag verwachten we vrijdagavond rond 22:00 uur weer 
terug te zijn in ’s-Gravenzande. 
 
We zullen verblijven in:   
 
Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov, Tsjechië 
 
De reis zal begeleid worden door de volgende docenten: mevrouw Bakker (BKI), meneer 
Faase (FAE), mevrouw Kuiper (KUI), mevrouw Piekar (PKR) en meneer Sabee (BKS). 
 
We hebben voor de leerlingen een mooi programma gemaakt waarin de hoogtepunten van 
Praag aan bod komen. Daarnaast hebben we op woensdagmiddag een keuze-activiteit. Er zijn 
twee gratis activiteiten (stadstour en Letna Gardens) en één betaalde variant die ter plekke kan 
worden afgerekend bij de ingang (Praag Kasteel). De kosten hiervoor bedragen ongeveer 5 
euro. 
 
Belangrijk:  
 

1. Lever een kopie van je paspoort of ID-kaart in bij de administratie. 
2. Lever een getekend reisprotocol in bij de administratie. Dit protocol wordt 

uitgedeeld aan de leerlingen. 
3. Geef medische en/of sociale bijzonderheden door aan één van de begeleiders. 

 

Contact in geval van calamiteiten 

Bij calamiteiten binnen kantooruren is de school altijd bereikbaar via: 0174-414400. In geval 

van calamiteiten buiten kantooruren is de school bereikbaar via het volgende 

telefoonnummer: 06-20294417 (mevrouw Verweij). 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Paklijst 
 
Belangrijk om aan te denken bij het inpakken van je tas: 
 

 Geldig paspoort of ID-kaart (voordat je de bus in stapt, moét je die laten zien!) Maak 
een foto van je paspoort, dan heb je er in ieder geval een afbeelding van in het geval je 
je paspoort onverhoopt kwijtraakt.  
 

 Pinpas en/of cashgeld: de meeste leerlingen hebben een pinpas. Let erop dat die ook 
in het buitenland gebruikt kan worden; soms moet die optie eerst nog geactiveerd 
worden. Als je cashgeld meeneemt, zorg dan voor Tsjechische kronen. Op de meeste 
plekken kan contactloos worden betaald, maar hou wel rekening met variërende 
transactiekosten. Kies desgevraagd altijd voor de optie om te betalen in kronen (kç/czk), 
niet in euro’s! Bij eventueel geld opnemen bij een pinautomaat wordt aangeraden om 
dat alleen bij de apparaten van internationaal erkende banken te doen, omdat sommige 
kleine ondernemers met een pinautomaat zeer hoge tarieven kunnen rekenen voor de 
transactie. 

 

 Omrekenen van kronen naar euro’s (met de huidige wisselkoers) is gemakkelijk te doen 
door het bedrag in kronen te delen door 24,62. 
 

 De leerlingen hebben geld nodig voor een lunch (3x) en avondeten (2x). De eerste 
avond eten we gezamenlijk, dat zit bij de prijs inbegrepen. De tweede avond mag je bij 
een Food Market op eigen gelegenheid eten en op de derde avond tijdens een stop met 
de bus. Natuurlijk is het ook leuk om wat souvenirs te kopen. Houd er rekening mee dat 
het toeristische deel van Praag niet zo goedkoop is dan de wat minder bekende 
straatjes.  

 

 Het is handig om wat ontbijt en eventueel zelfs een lunch mee te nemen voor de eerste 
dag. Tijdens de busreis zullen we een aantal keer stoppen voor een kleine pauze, daar 
is ook nog de gelegenheid om wat dingen te kopen. 

 

 Zorgverzekeringpas (maak ook hier een foto van!) 
 

 Goede wandelschoenen, paraplu en/of regenjas. 
 

 Handdoek. (Beddengoed is wel aanwezig in het hostel) 

 

 Tijdens de reis zijn geluidsboxen niet toegestaan. 
 

 
De docenten hebben er zin in, laten we er een geweldige cultuurreis van maken! Heeft u 
vragen over de cultuurreis, neemt u dan gerust contact op met één van de begeleiders.  
 
Met vriendelijke groet, namens de organisatie,  
 
dhr. Y. Faase (fae@isw.info) 06-48924558 

mailto:fae@isw.info

