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Londenreis 2019

● Programma
● Instructies
● Aandachtspunten
● Vragen



Programma maandag 3 juni
05.30u Verzamelen bij stadion de Koel, inpakken bus
06.00u Vertrek naar Calais
12.35u Boot van Calais → Dover
13.05u Aankomst in Dover
14.00u Bezoek aan Canterbury
16.00u Vertrek naar Londen Catford
18.00u Aankomst in Londen, kennismaking gastgezinnen en diner 



Programma dinsdag 4 juni
07:30u Ontbijt gastgezin. Denk aan het lunchpakket
08.00u Vertrekken vanaf pick-up point
09.30u Wandeling door Londen: foto-opdracht
14.15u Iedereen aanwezig bij London Dungeon – inleveren foto-opdracht 
14.45u Bezoek London Dungeon
18.00u Pick-up door bussen en terugreis naar Londen Catford 
19.00u Terug bij de gastgezinnen, diner bij de gastgezinnen



Programma woensdag 5 juni
07:30u Ontbijt gastgezin. 
10.00u Bezoek British Museum of Tower Bridge
12.00u Bezoek British Museum of Tower Bridge
15.00u Aankomst bij musea 

Keuze 1: Science Museum
Keuze 2:Natural History Museum

16.30u Wandeling langs Harrods, Wellington Arch,
Hyde Park, naar Oxford Street. Daar eventueel nog wat vrije tijd.

19.00u Terug naar de gastgezinnen en diner bij gastgezinnen



Programma donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni

08.00u Vertrekken vanaf pick-up point (let op: 
alle spullen in de bussen)
10.00u Keuze 1: Bezoek aan Arsenal

Keuze  2: Bezoek Tower of London
13.00u Bezoek aan Camden Market 
19.30u Musical The Lion King
22.30u Vertrek naar Folkstone, Londen
-------
01.23u Vertrek met de shuttle naar Calais
08.00u Aankomst Venlo



Aandachtspunten
ID-kaart of paspoort LET OP: geldig en onbeschadigd! 
Pasje zorgverzekering
Pinpas
Internationale stekker !!!!!!
Oplader mobiele telefoon
Paracetamol / pillen tegen reisziekte
Reservebril / lenzen
Doktersverklaring (bij allergie e.d.)
Stevige schoenen en regenkleding
Aan koffer een kofferlabel (halen bij begeleiders na bijeenkomst).



Afspraken
● Zorg dat je steeds op tijd bent op de afgesproken plaats!
● Luister goed naar de begeleiding
● Ben beleefd in het gastgezin
● Zorg voor makkelijke kleding en schoenen
● Houd de bus netjes
● Zorg dat je altijd minimaal met z'n tweeën bent!!
● Zorg voor voldoende beltegoed + opgeladen accu
● Sla de telefoonnummers van begeleiders en groepsgenoten op!
● Let met oversteken op: verkeer komt van rechts!
● Let bij je bagage op: ze zijn streng met controles op bijvoorbeeld wapens (of 

iets wat erop lijkt)!



In geval van nood
Breng jezelf en je groepsgenoten eerst in veiligheid

Volg de aanwijzingen op van de autoriteiten in London

Laat je begeleider weten of je veilig bent, dit kan ook alleen met een berichtje!

Raak niet in paniek! 



Gastgezinnen
Organisatie in London Catford
Wij ontvangen een lijst met beschikbare plaatsen voor jongens/meisjes
Aantallen voor de groepjes staan vast, meest groepjes van 3 / 4 personen.
Inschrijven zometeen na deze bijeenkomst.
Achterin de aula voor jongens
Voorin de aula voor meisjes
Vol is vol... We kunnen niks wijzigen aan de aantallen die wij gegeven krijgen. 
In je gastgezin: 
● Anders dan in Nederland gewend
● Sta open voor deze ervaring. Je bent te gast.
● Ben niet te kritisch
● Het eten kan anders zijn!



Voor de ouders
Inlogcodes Senlac Tours
http://www.senlactours.nl/mijn-reis.html
Gebruikersnaam:  19048
Wachtwoord: reis2019

Contactpersoon algemeen:
Eric Janssen: +31 6 466 467 32/ erjanssen@ogvo.nl

Let op: tijdens de reis is dit nummer in geval van nood 24 uur per dag bereikbaar.


