
 

 

  

 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van de gymnasiumleerlingen uit klas 3, 4 en 5 

 

 

 

 
Datum: 13 mei 2022 

Ons kenmerk:220513wra/2/corr./corr.alg 

Onderwerp: Romereis 
 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Het Frits kent de traditie van de Romereis. De afgelopen jaren was het wegens Covid niet 

mogelijk naar de Eeuwige Stad te gaan, maar zoals het er nu uitziet kan dat dit jaar wel. 

 

Het ligt in de bedoeling om in november naar Rome te gaan met de leerlingen die dan in 

4, 5 en 6 gymnasium zitten. Het betreft een 7–daagse reis, met 6 overnachtingen. Naar 

verwachting zal dat zijn van 21 tot 27 november. Het is dan in Rome minder druk, en de 

prijzen zijn dan relatief laag.  

 

De prijs voor deze reis bedraagt € 665, per deelnemende leerling. Bij dit bedrag zijn wij 

uitgegaan van 22 deelnemende leerlingen, op basis van de thans bekende prijzen en 

kosten voor toeslagen en dergelijke. Mocht het bedrag buiten onze schuld veranderen, 

dan verneemt u dat tijdig. 

 

Bij dit bedrag zijn inbegrepen: 

- vlucht vanaf Eindhoven per Ryanair naar Fiumicino v.v.; 

- transfer van Fiumicino naar het hotel v.v.; 

- een openbaar-vervoer- weekkaart; 

- 6 overnachtingen in meerpersoonskamers, inclusief ontbijt; 

- alle entree’s en toeristenbelastingen; 

- 6 maal diner; 

- bezoeken aan bekende en minder bekende plaatsen: Forum Romanum, Colosseum, 

keizerfora, S. Pieter, Vaticaanse Musea, Capitolijnse musea, S. Maria Maggiore, S. 

Paolo fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano, S. Clemente, Piazza di Spagna, Piazza 

del Popolo, Ara Pacis Augustae, Tibereiland, Trastevere, Gianicolo, Foro Italico, 

Galleria Borghese, Piazza Navona, Pantheon, diverse kerken, pleinen en veel meer. 

 

Niet inbegrepen zijn de kosten voor lunches, en persoonlijke uitgaven zoals een ijsje, een 

kop koffie en dergelijke. Indien u een annuleringsverzekering wenst, is het de bedoeling 

dat u die zelf afsluit. De school heeft een doorlopende reisverzekering voor iedereen die 

deelneemt aan een schoolreis. 

 

Na inschrijving, en als er voldoende deelnemers zijn, krijgt u nader bericht, onder andere 

over de wijze van betalen. Indien er minder dan 22 aanmeldingen zijn, zullen wij een 

herberekening doen en allen die zich hebben aangemeld een nieuw aanbod doen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Het is op dit moment natuurlijk onbekend hoe de situatie rond Covid in het najaar zal 

zijn. Indien Nederland, Italië en/of Ryanair bepaalde eisen stellen aan degenen die 

reizen/verblijven, dan gaan wij er vanuit dat de deelnemers zelf alle maatregelen nemen 

die noodzakelijk zijn, zoals verplichte inentingen, juiste QR-codes, mondkapjes en 

dergelijke.  

 

Wij realiseren ons dat het gevraagde bedrag een aanzienlijke som geld is. Niettemin 

hopen wij dat uw zoon/dochter de gelegenheid zal krijgen deze reis mee te maken. Wij 

staan garant voor een reis met een prima inhoud, en weten uit ervaring dat deelnemers 

hem als onvergetelijk beleven. 

 

U kunt uw zoon/dochter voor de reis opgeven door bijgaand inschrijfformulier naar 

school te retourneren of bij één van ondergetekenden in te leveren, uiterlijk op vrijdag 

20 mei, 12.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet,  

de reisbegeleiders, 

 

 

Peter Beelen    Rob Schuurmans 

docent klassieke talen  rector 

bln@fritsphilips.eu   rsc@fritsphilips.eu 
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INSCHRIJFFORMULIER ROMEREIS NOVEMBER 2022 
 
Hierbij geef ik,  
 
achternaam:  ………………………………………………………………………… 

 
voorletters:  ………………………… 
 
adres:   ………………………………………………… huisnummer:  ………… 
 
postcode:  ………………………… 
 

als ouder/verzorger mijn zoon/dochter *) op voor deelname aan de Romereis in november 2022. 
 
Zijn/haar *) gegevens zijn: 
 
achternaam:  …………………………………………………………… 
 

voorletters:  ……………………………… 
 
leerling van klas: ……………………………… 
 
ziektekostenverzekering bij: ………………………………………………………………… (naam maatschappij) 
 
polisnummer:  …………………………………………………………………………… 

 
noodnummer maatschappij: ……………………………………………………………… 
 

Ik heb bij dit formulier bijgesloten een kopie van het reisdocument dat mijn zoon/dochter 
ook bij zich zal hebben tijdens deze reis. 
 
Ik verplicht mij door ondertekening tot het voldoen van de reissom à € 665, wanneer er voldoende 

deelnemers blijken te zijn en de reis daardoor doorgang zal vinden. 
 
Met betalen wacht ik tot ik daarover van school nadere informatie heb ontvangen. 
 
Ik regel zelf wel/niet* een annuleringsverzekering. 
 

Door ondertekening verklaar ik tevens dat ik mij op de hoogte zal stellen van mogelijke in- en 
uitreisvereisten betreffende Covid, en dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is dat mijn 
meereizende zoon/dochter in november voldoet aan de eisen die gelden in Nederland en Italië en 
aan boord van het vliegtuig. 
 
 
naam:  …………………………………………………… 

 
 
plaats:  …………………………………………………… 
 
datum:  ……… mei 2022    handtekening:  …………………………… 
 
 

*) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 
 


