
NOS VERNOS 

EN 

BARCELONA 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BARCELONA 2017 / MAVO 4 / MEANDER COLLEGE 
  



 
 

 
Inleiding 
 
 
 
Beste mavo 4 leerling,  
 
Van 25 t/m 29 september gaan we met 72 mavo 4 leerlingen en 7 
docenten naar Barcelona. In dit boekje vind je een aantal belangrijke 
zaken over deze buitenlandse reis. Neem alles goed door en bewaar het 
boekje goed. Neem het ook mee naar Barcelona, want ook daar kun je 
de informatie goed gebruiken. Wij hebben ons best gedaan om er een 
leuke week van te gaan maken en hopen dat je dit ook zo zult ervaren. 
We hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
 
 
meneer Barneveld 
mevrouw Schurink 
meneer Roelofs 
meneer Blom 
meneer Venhuizen 
mevrouw Wevers 
mevrouw Dekker 
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Reisgegevens 
 

Op maandag 25 september 2017 verzamelen we om 12.00 uur aan de 
voorzijde van het station Zwolle (voor de poortjes bij de Hema). Daar 
krijg je je treinkaart van je mentor. De groep reist per trein naar 
Eindhoven Airport. 
 
 
Vliegmaatschappij:  Transavia 
 
Maandag 25 september  
 
vluchtnummer:   HV 6787          
Eindhoven (EIN) vertrek:  18.15 uur 
 
Barcelona Arpt, Barcelona  (BCN) T2 
Aankomst:     20.10 uur 
 
Vrijdag 29 september 
 
vluchtnummer:   HV 6790 
Barcelona Arpt, Barcelona  (BCN) T2 
Vertrek:     16.30 uur 
 
Eindhoven (EIN) aankomst:  18.45 uur 
Aankomst Zwolle:        ± 22.00 uur 

 
Let op! 
Zorg dat je voor vertrek een goede, warme maaltijd nuttigt. Op het 
vliegveld van Eindhoven is geen McDonald’s, wel een Albert Heijn. Je 
kunt er dus geen maaltijd halen. Neem voor het avondeten broodjes en 
drinken mee. In het vliegtuig mag je je eigen eten opeten, maar chips 
e.d. wordt niet op prijs gesteld!  
 
Flesjes drinken mogen niet meegenomen worden door de douane.  
 
Tip:  neem een leeg flesje mee dat je voorbij de douane bij de toiletten 
 weer kunt vullen met water. 

 



 Paklijst 
 

 Paspoort of ID-kaart (check op geldigheidsdatum!) 

 CJP-kaart en je Meanderkaart (soms korting!) 

 Zorgverzekeringspas 

 Medicijnen (als je deze gebruikt) 

 Goede schoenen (we lopen veel) 

 Zwemkleding (bij mooi weer gaan we naar het strand) 

 Kleding voor warm én koud weer  
(’s avonds koelt het er soms erg af) 

 Handdoek(en) 

 Toiletspullen  

 Mobiel + oplader 

 Camera 

 Zonnebril 

 Dit boekje 
 

 
 

Praktische tips 
 

 Gebruik je medicijnen?  
Geef dit vooraf door aan de begeleidende docenten. 

 De maximale maat van je handbagage is als volgt:  
55 cm x 35 cm x 25 cm (L x B x H) 

 Je handbagage mag maximaal 10 kilo wegen. 
 

 Voorschrift vloeistoffen in je handbagage: 
 

- Maximaal 1 liter in totaal 
- In flesjes van maximaal 100 ml 
- De flesjes moeten in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak 

in je handbagage. 
 

 Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee i.v.m. diefstal (in 
en buiten het hostel). 

 In Barcelona heb je ook wat geld nodig (50 euro is voldoende). 

 Barcelona staat erom bekend dat er veel zakkenrollers actief zijn. 
Draag je portemonnee, mobiel en dergelijke op een veilige plek. 

 



Programma (onder voorbehoud) 

 
Maandag 25 september 2017 

 
12.00 uur aanwezig aan de voorzijde (voor de poortjes van de Hema) van 
station Zwolle. Met de trein naar Eindhoven Airport.  
 
In het vliegtuig zit je op je aangewezen plaats. Ruilen is niet mogelijk. 
Vanaf het vliegveld van Barcelona gaan we per bus naar het hostel. Voordat 
we het hostel betreden, bespreken we in groepen van 10 leerlingen wat de 
afspraken en regels zijn. Ook wordt dan aangegeven wie er in welke groep zit. 
De kamers worden ingedeeld, daarna: lekker slapen! 
 
De slaapkamerindeling is in de voorafgaande week door meneer Barneveld 
bekendgemaakt. 

 
Dinsdag 26 september 2017 
 
- Ontbijt 
 
M41 07.30 uur ontbijt 
M42 08.00 uur ontbijt 
M43 08.30 uur ontbijt 
 
Om 09.20 uur staat iedereen buiten klaar voor vertrek.  
Je heb je zwemkleding bij je. 
 
- Fietstocht door Barcelona 
  In Spanje is het verplicht een helm te dragen tijdens het fietsen. 
 
- Lunch  
- Naar strand 
- Avondeten in 2 groepen in 2 restaurants 
- Avondwandeling 
 

Woensdag 27 september 2017 

- Ontbijt  
 
M42 07.30 uur ontbijt 
M43 08.00 uur ontbijt 
M41 08.30 uur ontbijt 
 
- Gaudi dag, start: Park Guell   
- Lunch  
- Sagrada Familia  



- Avondeten in 2 groepen in 2 restaurants 
- Avondprogramma: Gaudi picture avond 

 
Donderdag 28 september 2017: 
 
- Ontbijt  
 
M43 7.30 uur ontbijt 
M41 8.00 uur ontbijt 
M42 8.30 uur ontbijt 
 
- Keuzeprogramma:  
 

1. Camp Nou  
2. Aquarium  
3. Met mountainbike Tibidabo beklimmen 
4. Uitkijkpunt bunkers 
5. Bezoek Sagrada Familia (binnen) 
6. Museum 

 
- Lunch 
- Vrije middag inclusief avondeten 
- 19.00 uur aanwezig bij Hostel, bezoek fontein  

 
Vrijdag 29 september 2017: 
 
- Ontbijt  
 
M41 7.30 uur ontbijt 
M42 8.00 uur ontbijt 
M43 8.30 uur ontbijt 
 
- Oplevering van de slaapkamers 
- City hike Barri Gottic 
- 12.30 uur verzamelen voor hostel, naar vliegveld 

 

Spaans op reis 
 

Ja    Si 
Nee   No 
Alstublieft   Por favor 
Dank u   Gracias 
Pardon   Lo siento 
Goedendag  Buenas tardes 
Tot ziens   Adios 

 



 
 

Regels  

 
Tijdens werkweken bestaat een gouden, ongeschreven regel:  
 
‘Hoe meer je je aan de regels houdt, hoe meer vrijheden je hebt!’ 
 

 
- Iedereen doet met alle activiteiten mee. 
- Je blijft bij de groep tijdens gezamenlijke activiteiten. 
- Tijdens gezamenlijke activiteiten wordt er niet gerookt. 
- Er mag geen alcohol gedronken worden door de leerlingen. 
- Je mag geen speaker/soundblaster op je kamer. 

Niet meenemen dus! 
- Tijdens vrije tijd mag je niet ALLEEN op pad. 
- In het hostel moet het om 23.00 uur stil zijn.  

Dat zijn wij dan dus ook.  
- Na 23.00 uur blijf je op je eigen kamer. 
- We ontbijten in het hostel. Na afloop ruimt iedereen zijn eigen 

ontbijtspullen en afval op. We gaan pas terug naar onze kamers 
als alles netjes opgeruimd is. 

- Het hostel mag niet verlaten worden zonder toestemming van de 
begeleidende docenten. 

- De 10 ritten kaart van de metro bewaar je zelf. Raak je de kaart 
kwijt, dan moet jezelf voor een nieuwe kaart zorgen. 

- In het hostel ben je te gast en zorg je niet voor overlast. 
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Contactgegevens  
 

Adres van ons hostel 
 

Equity Point Centric 
Passeig de Gracia 33 
08007 Barcelona 
 
Tel:  0034 932156538 
 0034 932312045 
 

 

Telefoonnummers begeleidende docenten 
 

meneer Roelofs:  0031 6 27 22 82 40 
meneer Barneveld: 0031 6 13 41 85 31 
mevrouw Schurink: 0031 6 53 53 03 24 
mevrouw Wevers: 0031 6 23 44 42 55 
meneer Blom:  0031 6 38 33 23 22 
meneer Venhuizen: 0031 6 18 53 96 60 
mevrouw Dekker: 0031 6 21 80 45 56 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifzZXN-ZzWAhUFYlAKHe_0A9wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbarcelona.nl%2F&psig=AFQjCNF0SV4TyUtd7WyI0llykzQ2CSK04w&ust=1505213017728193

