Dagtrip
Wanneer: Zaterdag 21 april 2018
Vertrek: -

om 6u15 te Moerbeke
om 6u30 te Zelzate
om 6u45 te Lochristi
om 7u00 te Destelbergen
om 7u30 te Gavere

Terug:

omstreeks 24 uur

Prijs:

€ 45,00 / persoon

Wil je graag Parijs eens bezoeken, dan raden wij je onze dagtrip aan!
Ontdek de lichtstad aan een voordelig tarief: Voor een kleine prijs krijg je de kans om in één dag alle grote attracties
van deze mooie stad te ontdekken. Onze enthousiaste gids vertelt je tijdens deze klassieke rondrit alles over haar
bezienswaardigheden.
Tijdens onze tour ontdek je zowel de oude historische stad als de moderne hedendaagse metropool:
Artistiek Montmartre met de imposante Sacré Cœur en de schilderachtige place du Tertre, de Opéra, Place
Vendôme, de historische Place de la Concorde met de obelisk, de Champs-Elysées, de Arc de Triomphe, het
Louvre, de Eiffeltoren, Dôme des Invalides met zijn gulden koepel, de immense kathedraal van Notre-Dame met
haar twee torens, het Centre Pompidou, het Forum, les Halles, La Défense!
In deze som is inbegrepen :



Heen- en terugreis naar Parijs met een luxe-autobus
Geleide rondrit

Ingangsgelden voor bezoeken en het middagmaal in een self-service zijn niet inbegrepen.
Inschrijven: bij de leerkracht of op het secretariaat, betalen bij inschrijving voor vrijdag 29 maart 2018.
Tel. 09/344.73.12
Het aantal plaatsen is beperkt tot 48. Je bent pas effectief ingeschreven na betaling. De inschrijvingen gebeuren in
volgorde van betaling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:……………………………………………………….Voornaam:…………………………………………………………
Straat: ………………………………………………………Nr…………………………………………………………………..
Postcode: …………………………………………………..Gemeente:………………………………………………………...
Telefoon: ………………………………………………….. Klas:………………………………………………………………..
Aantal personen: …….. x 45 EURO / persoon =…………………………………………………………….….. EURO
Datum ontvangst geld:……………………………………………………………………………………………………………
Opstapplaats:

0
0
0
0
0

ZELZATE
MOERBEKE
LOCHRISTI
DESTELBERGEN
GAVERE

0 AANDUIDEN MET EEN KRUISJE

Assenedesteenweg 163
Markt
Verleydonckstraat 7
Dendermondesteenweg 430 (gemeentehuis)
Markt 27

→

ZIE OMMEZIJDE

Vul hieronder de gegevens van ELKE deelnemer in a.u.b.
Naam

Adres
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5. ........................................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................................
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