
Romereis 2022
digitale ouderavond



Opzet van deze avond

● welkom & voorstellen
● uitleg over Romereis
● chat beschikbaar voor vragen
● Q&A



Romereis

● data, vliegreis en verblijf
● begeleiding
● opzet van de reis
● programma
● benodigde documenten
● coronamaatregelen ter plaatse
● reisregels
● financiën & verzekeringen



Data, vliegreis, verblijf

● dinsdag 8 maart t/m maandag 14 maart
● vluchtgegevens:
Amsterdam – Rome Fiumicino 09.45 uur – 12.05 uur VY6291 
Rome Fiumicino – Amsterdam  16.40 uur – 19.15 uur VY6292

● vervoer naar en van Schiphol op eigen gelegenheid
● jongens- en meisjeshotel, vlakbij Termini



Begeleiding

Aart van Beuzekom

Pieter van den Broek

Eva Gelsema

Josien Langeland

Mark Mennema

Shiva Oedjaghir

Ilona Smit

Johan van Vugt



Opzet van de reis

● drie vaste groepen (±18-20 leerlingen)
● minimaal twee (wisselende) begeleiders per groep
● sommige activiteiten andere groepssamenstelling
● één vrij dagdeel
● keuzeprogramma op minimaal één dagdeel
● lunch altijd op eigen gelegenheid
● avondeten soms samen, soms op eigen gelegenheid
● 's avonds vrije tijd óf keuzeprogramma



Programma: Colosseum



Programma: Forum Romanum



Programma: Pantheon



Programma: Sint Pieter



Programma: Vaticaanse Musea



Programma: Trastevere



Programma: Ostia Antica



Programma: fietsen over Via Appia



Benodigde documenten

● paspoort / identiteitsbewijs
● PCR-test (48 uur) / antigeentest (24 uur) (bij Spoedtest of 

andere aanbieders); check Nederland Wereldwijd
● geldige QR-code voor restaurants etc.
● uitgeprinte QR-code
● Europese ziekteverzekeringskaart

(bij zorgverzekeraar)
● indien nodig: medicijnenpaspoort 

(bij apotheek)

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies#anker-coronavirus


Coronamaatregelen ter plaatse

● 2G-beleid (via QR-code)
● mondkapjes binnen en op straat
● extra begeleiding i.v.m. coronasituatie
● quarantaine indien positief getest
● zie voor actuele stand: Nederland Wereldwijd

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies#anker-coronavirus


Reisregels

● opvolgen aanwijzingen begeleiders
● telefoons niet gebruiken tijdens uitleg & museumbezoek 

(behalve voor foto's natuurlijk)
● nooit alleen op pad, altijd met minimaal 3 personen
● alcohol is ten strengste verboden
● mondkapje op wanneer dat verplicht is
● niet in discussie met plaatselijke autoriteiten



Financiën

● factuur achteraf
● richtbedrag normaal ± 850 euro
● exclusief lunch en avondeten op eigen gelegenheid
● exclusief PCR- of antigeentest
● richtbedrag 'eigen geld': 150 euro



Verzekeringen

● basisreisverzekering voor elke deelnemer
● inclusief quarantainevergoeding
● exclusief annuleringsverzekering (bijv. bij positieve test 

voor vertrek)
● via ons: 31 euro p.p. of eigen annuleringsverzekering
● opgeven via Google Forms uiterlijk om dinsdag 

18 januari 12.00 uur



Voor leerlingen

● voorbereiding op de reis bij lessen KCV
● informatiebijeenkomst leerlingen (25 februari)
● uitleg praktische opdracht in Ostia
● deze presentatie én paklijst komen op website



Actiepunten ouders en leerlingen

● annuleringsverzekering nodig?
● alle documenten op orde?
● PCR-test / antigeentest gereserveerd?



Q&A

Mogelijkheid tot vragen!


