
 

 
Beste vijfdeklassers, 
 
Dit schooljaar organiseren we voor jullie reizen naar vier klassieke bestemmingen: Campanië, Frankrijk, 
Griekenland en Rome. Onlangs heb je hier een voorlichting over gehad en hieronder vind je korte 
beschrijvingen van de reizen. Deze mail gaat over het doorgeven van je voorkeuren. 
Eerst vragen we je aandacht voor de volgende uitgangspunten: 

o We gaan er daarom vanuit dat alle leerlingen die voor het eerst in leerjaar vijf zitten meegaan. 

o Er is geen garantie dat je geplaatst kan worden op de reis van je eerste of tweede voorkeur 

(maar we gaan er wel ons best voor doen!). 

o Je kan voorkeur voor een reismaatje opgeven. Hier kunnen we alleen rekening mee houden als 

het maatje ook jou opgeeft en als jullie de zelfde reisvoorkeuren opgeven. 

o Op de Griekenlandreis hebben leerlingen die Grieks volgen voorrang.  

o De reizen zullen plaatsvinden in de periode 15-23 april (onder voorbehoud). Let op: mogelijk 

ben je in het eerste weekend van de meivakantie nog onderweg!  

o Heb je een fysieke beperkingen, geef het even aan, dan overleggen we wat de beste oplossing 

is.  

Je kunt je voorkeuren doorgeven via deze link: https://forms.office.com/r/h7zahuXQ2j. Heb je vragen of 
wil je overleggen, mail gerust even naar agordijn@usgym.nl of ves@usgym.nl. 
 
Hartelijke groet namens de reiscoördinatoren,   
 
Vivian van Es en Aad Gordijn 
 
Korte info per reis: 
Campanië/Napels:  
Napels, Pompeii, Herculaneum, Capri, Paestum en Sorrento, allemaal plekken die we bezoeken tijdens 
de reis naar Campanië. De reis is een mix van klassieke oudheid (zowel Grieks als Romeins), kastelen, 
paleizen, vulkanen en andere natuurlijke bijzonderheden en natuurlijk de sfeer en cultuur van Zuid-Italië. 
Let op: het is een actieve reis, dus neem goede wandelschoenen mee. 
 
Frankrijk: 
Tijdens onze rondreis door Frankrijk bezoeken we de prachtigste plekken! Van Romeinse resten tot 
moderne kunst, alles komt langs in deze wervelende tocht. We zullen ons vergapen aan schilderijen van 
Monet in Dijon, we bezoeken het grootste Romeinse museum van Europa en we gaan zwemmen in het 
indrukwekkende aangezicht van de Pont du Gard, het op één na hoogste Romeinse bouwwerk dat nog 
overeind staat. We maken een rondrit langs de verschillende bezienswaardigheden per touringcar. In 
totaal verblijven we in drie hotels met 3- of 4-persoonskamers. 
 
Griekenland:  
We vliegen naar Athene en maken vanuit daar een rondreis per touringcar. We zullen onder andere de 
volgende plaatsen bezoeken: Mykene, woonplaats van Agamemnon; Delphi, het orakel waar 
stervelingen en helden raad konden vragen aan Apollo; Epidauros, de bakermat van de moderne 
geneeskunst, met prachtig amfitheater; de Akropolis, het Griekse zenuwcentrum van de klassieke 
oudheid; Mystras en Hosios Loukas, hoogtepunten van Byzantijnse kunst; en het Nationaal 
Archeologisch Museum in Athene. We verblijven in vijf verschillende hotels.  
 
Rome: 
In Rome verblijven wij in het midden van de stad in het klooster van de Theatijnen. We zullen de vele 
hoogtepunten van Rome bezoeken: het Forum Romanum,  het Colosseum, Vaticaanstad en de Sint 
Pieter, de Vaticaanse en Capitolijnse musea en vele kerken. We denderen op de fiets over de Via Appia, 
door het nabijgelegen natuurpark, bezoeken catacomben en rijden dwars door het aquaductenpark. Het 
bezoek aan de oude havenstad Ostia Antica sluiten we af op het strand en natuurlijk bezoeken we ook 
de plaatselijke ijssalons en restaurants! 
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