
I T A L I Ë  2018 

 

 

P R O G R A M M A 

 

 
 
 

Adres camping:  Bella Italia 

   37019 Peschiera Del Garda 

Telefoon camping:  00390456400688 

 

Telefoonnummer hoofdleiding: 0031646293962 (alleen voor noodgevallen) 



Vrijdag 23 maart 

 

 

19.00    Bussen op school. 

 

Ga met de bagage naar jouw bus, de chauffeur zal aangeven waar je de bagage in de bus kunt plaatsen of zal de 

bagage zelf in de bus plaatsen.  

 

Paspoort/ ID- kaart, programmaboekje en lunchpakket in je handbagage! (controle voor het vertrek) 

Zorg voor eten voor de avond, de volgende ochtend en de middag. Je kunt ook eten kopen op tankstations maar 

dit is behoorlijk prijzig. 

 

20.00 Vertrek. Leerlingen hebben in de bus een vaste plaats en zijn de gehele reis verantwoordelijk voor deze 

plaats. 

 

De heenreis gaat via België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland (in Bellinzona Nord is een stop voor ontbijt) en 

tenslotte Italië. 

 

We onderbreken de reis 5 maal voor een pauze. 

 

Alle afval in de vuilniszakjes gooien. Bij een stop de volle afvalzakjes meenemen naar de prullenbak. 

 

In elke bus bevindt zich een toilet (alleen gebruiken in noodgevallen en met toestemming). 

 

In de bus bestaat de mogelijkheid tot het kopen van frisdrank, koffie of thee. 

 

Voor aankomst in Peschiera zorg je ervoor dat de omgeving van jouw zitplaats in de bus schoon is. 

 

Iedere dag zal er een ander groepje corvee hebben en nogmaals de bus doorlopen, controleren en eventueel 

opruimen. 

 

Let op: hygiëne, de omgang met voedsel, gezond eten en voldoende slaap. Dit om ziekte zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 24 maart 
 

12.30  Aankomst in Peschiera. 

Inrichten van de bungalow. 

 Hygiëne, de omgang met voedsel, gezond eten en voldoende slaap zijn erg belangrijk. Dit om ziekte zoveel    

mogelijk te voorkomen. Het is verstandig serviesgoed en bestek even af te wassen voor gebruik. Zet 

sowieso de kraan ca. 10 minuten aan alvorens je het water gaat gebruiken. 

 

14.00  Verzamelen in de bungalow. 

Controle van de bungalow door de groepsbegeleider. Gebreken aan de bungalow moeten worden doorgegeven 

aan de reparatiemelder. Controleer ook de inventaris. Hang jullie namenlijst op het raam van de deur zodat deze 

van buitenaf goed leesbaar is.  

Maak een korte wandeling op de camping met je groep. 

Eventueel boodschappen voor zondag, omdat bij thuiskomst de campingwinkel mogelijk dicht is. 

 

  De begeleider spreekt met zijn groep af op welke wijze ze samen de dag zullen invullen. 

 Leerlingen mogen de camping niet verlaten zonder begeleider.  

 

Afhalen voedsel, ongeveer 1½ uur na aankomst.    

 

Mogelijkheden op de camping: bijkomen van de reis, volleybal, wandelen, voetballen enz. 

 

Peschiera is een stadje met 8000 inwoners. Het is schilderachtig gelegen aan de zuidoostelijke punt van het 

Gardameer. Al in vroegere tijden was het een belangrijke haven, omdat men van hier de Adriatische Zee per 

schip kon bereiken. 

 Bezienswaardigheden zijn de Scaligerburcht, de oude vestingmuren die de stad nog omgeven en opgravingen    

 van een oude romeinse villa. 

 

 Mogelijkheden:   

 Wandeling langs de oever van het Gardameer naar het centrum van Peschiera 

(duurt ongeveer 25 minuten). 

 Wandeling naar het Laghetto del Frassino (nabijgelegen kleiner meer). 

 Wandeling langs het Gardameer naar de westkant (ongeveer 6 km). 

 

Na de wandeling vertrekken groep en groepsbegeleider gezamenlijk terug naar de camping. 

 

19.00 Eten. 

  De maaltijd wordt door de groep en de groepsbegeleider samen bereid. 

 Na de maaltijd spreekt de groep met de begeleider de invulling van de avond af. 

 

21.45 Overleg tussen de groep en de groepsbegeleider in de bungalow!  

             Elke avond met de gehele groep de dag evalueren en het programma voor de volgende dag bespreken. 

 

 Alle leerlingen moeten op dit tijdstip in hun eigen bungalow zijn!  

 

 HIERNA MOGEN DE LEERLINGEN HUN BUNGALOW NIET MEER VERLATEN! 

                  

22.00  Klaarmaken voor de nacht. 

 

23.00  Controle door de groepsbegeleider en daarna in bed en rust. 

 

 

 

 



 
 
Alle belangrijke informatie 
over het eten en drinken op een rijtje. 
  

        
 
Om ervoor te zorgen dat je de hele dag fit bent en bruist van energie, is het erg belangrijk dat 
je goed en gezond eet en genoeg drinkt! Een team van voedselverdelers zorgt er dan ook voor 
dat het je aan niets zal ontbreken tijdens deze fantastische Italiëreis. Je begeleider heeft vast 
al het een en ander over het eten en het drinken verteld….  
 
Graag zetten we nog even alle belangrijke punten op een rijtje voor jou: 
 
Breng na aankomst je voedselkrat gelijk naar het voedselhuisje! 
 
• De eerste dag 1½ uur na aankomst voedsel afhalen. Je moet je voedselkrat dus 

inleveren en ophalen bij het voedselhuisje. De andere dagen ongeveer een ½ uur na 
aankomst van een dagtocht.  

 
• Nadat je de voedselkrat hebt opgehaald controleer je of alle ingrediënten erin zitten. 

Vervolgens laad je de krat uit en breng je de voedselkrat direct terug naar het 
voedselhuisje, bungalownummer 681B 

 
• Kook samen met je groepsbegeleider. Verdeel de taken. De ene leerling kookt, de ander 

dekt de tafel en weer een ander wast af…. Het hele menu dient klaargemaakt te worden. 
 
• Lever aan het einde van de week al het onaangebroken eten en drinken in. 
 

Heel veel plezier deze week en voor vragen kun je altijd terecht bij je groepsbegeleider! 
 
 

De voedselcommissie 

  



 

Zondag 25 maart GARDAMEER 
 

DAGTOCHT RONDOM HET GARDAMEER.   

                                                                                         

7.00      Ontbijt en klaarmaken van het lunchpakket. 

Leerlingen mogen hun bungalow niet verlaten voor 7.00 uur. Voor vertrek met de bus ID aan je begeleider 

gaan laten zien. 

  

 8.30       Vertrek naar Riva.                      

 

10.15 Aankomst in Riva 

Riva heeft een mooie promenade langs het Gardameer. Vanaf de haven naar links, kom je bij een interessante 

“activiteiten” tuin.  

 Centrum:  De Apponale toren uit de 12
e
 eeuw op de Piazza III Novembre (nu toegang tot het museum). 

   Porta Bruciata geeft toegang tot het San Roccopleintje. 

   De barokke Inviolatakerk (1611) met een interessant Maria altaar en mooie fresco’s. 

 

 Groepjes die de Monte Rochetta in Riva willen beklimmen moeten zich meteen na aankomst melden bij     

Robert Aarts. Op de helling ligt een bastion. Sinds 1441 heerste Venetië over Riva. In 1508 bouwden zij het 

bastion. In 1703 tijdens de Spaanse successieoorlog werd deze gedeeltelijk verwoest door de Fransen. Na een 

heerlijke, redelijk intensieve wandeling, is er vanaf dit bastion een prachtig uitzicht over Riva en het Gardameer.  

 

12.15 Vertrek  naar Malcesine. 

 

13.00 Aankomst in Malcesine 

 

Tot 1929 was in Malcesine het einde van de begaanbare weg voor auto’s. In WOI zaten de Italianen in 

Malcesine en de Oosterrijkers in Riva.

 

  Bezoek Castello Scaligero (kasteel).  

  Alle groepen lopen na aankomst in Malcesine met de  

  groepsbegeleider naar het kasteel! 

 

In Malcesine bezoekt de groep een kasteel boven op een berg. In het kasteel bevindt zich een klein museum. 

Verder zwerven we langs de gezellige winkeltjes en de romantische haven. Het is zeker de moeite waard om de 

kerk hier te  bekijken. Malcesine ligt aan de voet van de Monte Baldo die 2.215 meter hoog is. 

 

15.15    Verzamelen in de haven. 

 De groep en begeleider krijgen kaartjes van de hoofdleiding en gaan samen op de boot! 

 

15.45   Vertrek naar Gardone per boot. De exacte vertrektijd van de boot is ieder jaar anders, deze hoor je van je  

 begeleider. 

   

17.45   Aankomst in Gardone 

 

18.00   Met de bus terug naar de camping. 

 

19.15   Eten. 

  De maaltijd wordt door de groep en de groepsbegeleider samen bereid. 

 Na de maaltijd spreekt de groep met de groepsbegeleider de invulling van de avond af. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21.45 Overleg tussen de groep en de groepsbegeleider in de bungalow!  

             Elke avond met de gehele groep de dag evalueren en het programma voor de volgende dag bespreken. 

 

Let op: om 12.00 uur gaat de Dom in Bergamo dicht (met de gedachteniskapel van paus Johannes XXIII) en om 

12.30 uur de Santa Maria Maggiore (met de gobelins). 
 

 Alle leerlingen moeten op dit tijdstip in hun eigen bungalow zijn!  

 

 HIERNA MOGEN DE LEERLINGEN HUN BUNGALOW NIET MEER VERLATEN! 

                  

22.00  Klaarmaken voor de nacht. 

 

23.00  Controle door de groepsbegeleider en daarna in bed en rust. 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 26 maart BERGAMO / SIRMIONE 

    
7.45  Ontbijt. 

 

Leerlingen mogen hun bungalow niet verlaten voor 7.00 uur. Voor vertrek met de bus ID aan je begeleider 

gaan laten zien. 

 

9.15 Vertrek naar Bergamo 

 

11.00    Aankomst Bergamo bij de Porta San Agostino. 

  

Bergamo is ontstaan uit Keltische nederzettingen. In 197 vChr. werd het plaatsje Romeins. In 47 vChr. kregen ze 

stadsrechten van Julius Caesar. 

De stad bestaat uit: de CITTA ALTA (Bovenstad) en uit de in de 19de eeuw ontstane CITTA BASSA 

(Benedenstad). 

 

 De Bovenstad is nog volledig ommuurd en geeft een indrukwekkend beeld van een Middeleeuwse stad.  

De Benedenstad is ontworpen door Marcello Piacentini, die deze opdracht kreeg via een prijsvraag. De 

werkzaamheden startten in 1914 en eindigden in 1927. Het huidige centrum omvat vijf pleinen die door 

monumentale gebouwen met elkaar verbonden worden. 

 

 Wandeling door Bergamo 

 

 Na Porta linksaf naar Viale Della Mura (langs de stadsmuren van de Citta Alta) 

 Men bereikt dan een 2e poort Porta S. Giocomo gebouwd met marmer. 

De weg vervolgen tot Colle Aperto (open heuvel). Op deze heuvel staat de derde stadspoort Porta Sant' 

Alessandro. 

Van de Colle Aperto loopt u via de Piazza Cittadella door de Via Colleoni naar de Piazza Vecchia. In de Via 

Colleoni bevindt zich de St. Agata Kapel. 

Via de Piazza Vecchia komt u op de Piazza Duomo, het plein voor volksverzamelingen en volksfeesten. Op dit 

plein staat de Dom. Tegenover de Dom staat een doopkapel (Battistero). Aan de zuidzijde bevindt zich de Sante 

Mario Maggiore en de Colleoni-Kapel. 

 

We lopen door de Via Combito. Door een zijstraatje van via alla rocca komt u bij het mooie kasteel "La 

Rocca".Hierna vervolgen we de route over de Via Porta Dipinta langs het klooster S.Agostino, naar de Porta 

San Agostino. 

 

     13.00  Verzamelen Porta San Agostino. 

 

 Tussen 13.00 u en 13.15 u moet elke groep samen met de begeleider zich melden bij de Porta San Agostino. Hier  

wordt door de hoofdleiding gecontroleerd of iedereen aanwezig is. 

Hierna lopen we naar het plein bij de Academia Carara, hier worden groepsfoto’s gemaakt en wachten we op de 

bussen. 

 

     13.30  Vertrek naar Sirmione 

 

           

  



           

14.45  Aankomst  Sirmione         

                                                                                                                          

Op een schiereiland in het zuiden van het Gardameer ligt het stadje Sirmione dat door een smalle landtong, 

waarover alleen een weg loopt, met het vasteland verbonden is.  

De burcht van de Scaligers uit 1259 beheerst het hele stadsbeeld. De familie Della Scala of Scaliger waren in de 

13e en 14e eeuw machthebbers in Verona. Wanneer men hier door de poort gaat, staat men ineens midden in het 

stadje. Sirmione is al minstens tweeduizend jaar oud. Het centrum van het stadje is gezellig en echt Italiaans. 

Bezoek eens het kerkje in het centrum. Buiten het stadje, op de punt van het schiereiland, liggen de 

indrukwekkende Romeinse ruïnes: Grotte di Catullo genaamd (op maandag gesloten). Catullus was een 

Romeinse dichter van 84-54 vChr. Achter Sirmione ligt het kerkje San Pietro in Mavinas, verscholen in een  

olijvenbos. Het werd in de 8e eeuw gebouwd op de ruïnes van een Romeinse tempel en later in de 11e en 14e 

eeuw verbouwd. 

In de oude stadsmuur (bij de ijstenten rechts) zijn ruïnes van een oude Romeinse villa bereikbaar gemaakt. 

 

17.00   Verzamelen  

 

 De groep heeft samen met de groepsbegeleider de verzamelplaats afgesproken en loopt daarna 

 gezamenlijk naar de bussen.   

 

17.15    Vertrek naar Peschiera 

 

18.30 Eten. 

  De maaltijd wordt door de groep en de groepsbegeleider samen bereid. 

 Na de maaltijd spreekt de groep met de groepsbegeleider de invulling van de avond af. 

 

21.45 Overleg tussen de groep en de groepsbegeleider in de bungalow!  

             Elke avond met de gehele groep de dag evalueren en het programma voor de volgende dag bespreken. 

 

 Alle leerlingen moeten op dit tijdstip in hun eigen bungalow zijn!  

 

 HIERNA MOGEN DE LEERLINGEN HUN BUNGALOW NIET MEER VERLATEN! 

                  

22.00  Klaarmaken voor de nacht. 

 

23.00  Controle door de groepsbegeleider en daarna in bed en rust. 



Dinsdag 27 maart VENETIË                

 

7.00  Ontbijt en klaarmaken van de lunchpakketten. 

 Leerlingen mogen hun bungalow niet verlaten voor 7.00 uur! Voor vertrek met de bus ID aan je   

 begeleider gaan laten zien. 

 

8.00  Vertrek naar Venetië.         

 

10.30  Aankomst in Venetië op parkeerplaats nabij Tronchetto. 

De groep  wandelt via de Piazala Roma en de Rialto brug naar het San Marco plein. De groep kan ook eerst in de 

buurt van de Rialto rondkijken en daarna doorlopen naar het San Marco plein.  

Zorg dat je bij je groepsbegeleider blijft en loop dus niet met andere groepen mee! 

 

 Ben je de weg kwijt dan kun je altijd de bordjes ‘per Rialto’ of ‘per San Marco’ volgen! Deze hangen op    

 de hoek van elke straat. Zo kom je bij de Rialto brug of het San Marco plein. 

 

Venetië is gebouwd op 118 eilanden in de Adriatische Zee, aan de mondingen van de Po, de Adige, de Brenta en 

de Piave. De eilanden zijn van elkaar gescheiden door een wirwar van kanalen, maar toch kan men gewoon in de 

stad wandelen want 400 bruggen verbinden al deze eilandjes. Dwars door de stad heen loopt het Canal Grande 

in de vorm van een omgekeerde S. Langs het Canal Grande (4 km lang en 30 tot 70 m breed) liggen vele 

prachtige voorgevels van gebouwen. Men spreekt over casa (huis), palazzo (paleis) en fodaco (handelshuis). Het 

beroemdste is Ca'd'Oro, het huis van goud; de gouden beschildering is echter verdwenen. De bekendste brug van 

Venetië is de Ponte di Rialto . 

 

  San Marco plein 

Aan het begin van het plein is de Piazetta S. Marco. Op dit plein staan twee granieten zuilen met beelden: de één  

draagt een bronzen leeuw van S. Marco en de ander de figuur van S. Teodoro, de voormalige schutspatroon van 

de stad. Daarnaast ligt, tegenover de S. Marco-kerk, het eigenlijke S. Marco-plein: Piazza S. Marco.  

 

De volgorde waarin en de keuze van de verschillende bezienswaardigheden, kan de groep met de 

groepsbegeleider zelf bepalen. 

  

 Groepen kunnen er voor kiezen het Dogenpaleis (Palazzo Ducale) te bezoeken. 

Het Dogenpaleis is een meesterwerk van Venetiaanse gotiek. Hier woonden en werkten de dogen en andere 

regeerders. Als je op de binnenhof bent, vind je links de Scala dei Giganti (de reuzentrap), die zijn naam 

ontleent aan de grote, vrij grove beelden van Mars (links) en Neptunus.  

Op de eerste verdieping is de Sala del Maggior Consiglio, een van de meest interessante zalen van het paleis (54 

x 25 m). Deze zaal herbergt een van de grootste olieverfschilderijen van de wereld (22 x 7 m), het "Paradijs" van 

Tintoretto. 

De Scala d'Oro (de gouden trap) leidt naar de tweede en derde verdieping. 

Aan de achterzijde van het paleis komt men via de Ponte dei Sospiri (brug der zuchten) in de gevangenis. Deze 

gesloten brug verschafte de in het paleis ter dood veroordeelden een laatste blik op de lagune; volgens de 

verhalen veroorzaakte dit de zuchten waaraan de brug zijn naam ontleende. 

 

Ook kunnen de groepen de San Marco-kerk bezoeken, een opvallend bouwwerk dat een grote verscheidenheid 

aan versieringen vertoont. De 2600 zuilen hebben Romeinse, Byzantijnse, gotische en renaissance kapitelen en 

zijn uit diverse landen afkomstig. Zo ook de vier bronzen paarden die in 1204 uit Constantinopel zijn geroofd 

tijdens de 4e kruistocht. De vijf koepels geven de kerk een oosters uiterlijk. Een van de eerste dingen die 

opvallen bij het binnenkomen van de kerk is het grote aantal verzakkingen, de op sommige plaatsen prachtige 

mozaïekvloer (12e eeuw) golft door het gebouw. Het interieur is bekleed met 's werelds grootste 

mozaïekversiering (ruim 4000 m
2
). Het koor wordt van het dwarsschip gescheiden door een koorhek met 14 

standbeelden (de maagd Maria, de twaalf apostelen en Johannes de Doper). Het paneel achter het hoofdaltaar is 

de Pala d'Oro (10e -14e eeuw), een van de mooiste voorbeelden van middeleeuwse goudsmeedkunst. Het 

bestaat uit gouden en zilveren platen op een emaille achtergrond; er zijn ongeveer 2000 edelstenen in verwerkt. 

  Op de tweede verdieping kan men binnen en buiten de kerk rondlopen. 

                                                                                                                 

             



                                                                                                   

Tegenover de basiliek is de Piazza S. Marco. Het plein is 176 m lang met aan weerszijden de procuratorpaleizen. 

Aan het plein staat ook de Campanile een 99m uit 1499, die de tijd aangeeft d.m.v. Romeinse cijfers voor de uren 

en Arabische cijfers voor de minuten. Elk heel uur slaan de bronzen, tot 'Moren' omgedoopte beelden op de grote 

klok. Onder de toren begint een van de drukste (winkel)straten van Venetië, de Merceria. 

 

Wanneer hier alles op het gemak bekeken is, kan richting de Rialtobrug worden gewandeld. Om die brug te 

bereiken, volg je de bordjes "Per Rialto". 

Vanaf het San-Marcoplein tot de Rialto loop je ongeveer 20 minuten. Hier is er gelegenheid om de omgeving van 

de Rialto goed te bekijken. Ook kan de groep met de groepsbegeleider afspreken om nog een ander gedeelte van 

de stad te gaan bekijken.  

Samen met de groepsbegeleider ga je aan het einde van de middag een eetgelegenheid opzoeken om gezamenlijk 

wat te eten. Reserveer hiervoor ongeveer anderhalf uur. Probeer het bestek gratis te krijgen (geen scolari betalen) 

en denk eraan dat drinken erg duur is (bestel een piccolo of koop na het eten een blikje bij een winkeltje). 

 

17.30   Vertrek per boot of te voet naar de parkeerplaats van de bussen (Tronchetto). 

 

18.30   Vertrek met de bus naar Peschiera. 

 

20.15  Aankomst op de camping.  

 

21.45 Overleg tussen de groep en de groepsbegeleider in de bungalow!  

             Elke avond met de gehele groep de dag evalueren en het programma voor de volgende dag bespreken. 

 

 Alle leerlingen moeten op dit tijdstip in hun eigen bungalow zijn!  

 

 HIERNA MOGEN DE LEERLINGEN HUN BUNGALOW NIET MEER VERLATEN! 

                  

22.00 Klaarmaken voor de nacht. 

 

              23.00  Controle door de groepsbegeleider en daarna in bed en rust. 

 



  

 Woensdag 28 maart VERONA    
 

7.30  Ontbijt en klaarmaken van de lunchpakketten. 

 Leerlingen mogen hun bungalow niet verlaten voor 7.00 uur! Voor vertrek met de bus ID aan je    

 begeleider gaan laten zien. 

 

9.00  Vertrek naar Verona 

  

10.15  Aankomst in Verona. 

 

Aangezien de kerken de hele dag geopend blijven, kunt u in de ochtend ruimte maken om de winkelstraat te 

bezoeken omdat de winkels van half één tot drie uur gesloten zijn. 

   

Route 1. 

We lopen vanaf de uitstapplaats terug naar de Via Roma en het Castelvecchio. Dit kasteel is over de rivier de 

Adige gebouwd en is te bezichtigen. 

Hierna vervolgen we onze weg over de Corso Cavour en passeren de Porta dei Borsari  aan de linkerkant van 

de weg, een Romeinse stadspoort uit 80 n. Chr. Via de Corso Porta Corsari en de Corso Santa Anastasia komen 

we bij de gotische kerk Santa Anastasia. Deze kerk is gebouwd in de 14e en 15e eeuw. Blikvanger is de mooie 

slanke toren. In het interieur verdienen twee kunstwerken bijzondere aandacht: de fresco's van Altichiero in de 

laatste kapel van de rechter dwarsbeuk en Pisanello's beroemde muurschildering van St. Joris in de sacristie. 

Hierna lopen we via de Via Domo naar de Duomo kerk. 

 

Over de Ponte Pietro (nr 4) kan ook nog het Romeins theater worden bezocht.                                       

 

Van hieruit lopen wij naar de Piazza dei Signori, een rechthoekig plein, omsloten door monumentale gebouwen. 

Midden op het plein staat een standbeeld van Dante. Op dit plein kun je via een grote boog naar een binnenplaats 

toe. Hier kun je een hoge toren beklimmen, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over Verona. Aan dit plein 

vinden we ook de Arche Scaligere, een rijk versierde graftombe voor de groten uit het Scaligeregeslacht. 

 

We gaan nu naar de Piazza del Erbe, het vroegere forum waar de Romeinse wagenrennen werden gehouden; nu 

vinden we hier o.a. de groente- en fruitmarkt. Het is een van de gezelligste pleinen van Italië.  

In het midden staat een zogenaamde roepstoel, vanwaar in vroeger dagen proclamaties en vonnissen voorgele-

zen werden. Verder een marktfontein met een marmeren standbeeld van de Madonna van Verona (1368) en een 

aantal fraaie gebouwen: Casa dei Mercanti, Palazzo Maffei  (1668), een geel marmeren gebouw met zes 

beelden van Romeinse godheden: Hercules, Jupiter, Venus, Mercurius, Apollo en Minerva, Casa dei Mazzanti 

en Palazzo del Commune. 

 

Aan de Via Capello huisnummer 23 staat het huis waar Giuletta (Julia) Capuletti woonde, compleet met het be-

roemde balkon uit Shakespeare's Romeo en Julia. 

  

We gaan door de Via Mazzini, een gezellige en drukke winkelstraat naar de Piazza Bra, waar de Arena    

staat. Van  de Piazza delle Erbe naar de Arena is 15 minuten lopen. 

 



Route 2. 

Na het uitstappen in de Via Palona loopt u rechtdoor tot aan de brug. Voor de brug linksaf de 

Via Filippini in tot de San Fermo-kerk. Hier bevindt zich onder de bovenkerk nog een 

ondergrondse kerk. Na het bezoek aan deze kerk linksaf de Via Leoni in, door de Via Capello 

naar de overblijfselen van de oude stadswal. Dan rechtsaf de Via Nizza in en daar bezichtigen 

we het geboortehuis van Julia. Langs het water over de Via Sottoriva naar de Sant Anastasia-

kerk. Over de Ponte Pietro en dan rechtsaf naar het Romeins Theater, hierboven bevindt zich 

een alleraardigst klein museum, te bereiken via de trappen. We gaan terug over de Ponte 

Pietro naar de Piazza Duomo. Hierna vervolgen we de weg langs de Adige tot aan het 

Castelvecchio. Daarna door de Via Roma naar de Piazza Bra, we laten de Arena rechts liggen 

en lopen door de Via Mazzini naar de Piazza Delle Erbe. 

 Informatie over de bezienswaardigheden staat in route 1. 

   

 

             15.00  Verzamelen bij de Arena op de Piazza Bra. 

 

15.15  Bezoek Arena. 

Na het Colosseum in Rome is dit het grootste Amfitheater ter wereld: het is 152 m lang, 128 

m breed en 30 m hoog. Het biedt plaats aan 22.000 mensen die kunnen zitten op 45 traptreden 

van 45 cm hoog en 65 cm breed. Het is een van de best geconserveerde amfitheaters van 

Italië. 

 De groep gaat samen met de begeleider terug naar de bus. 

 

  16.00  Vertrek uit Verona. 

 

  17.00  Zoveel mogelijk inpakken voor de terugreis, voedsel (onaangebroken) terug naar het 

voedselhuisje! 

  

 18.30  Afsluiting en avondeten. 

 

21.45 Overleg tussen de groep en de groepsbegeleider in de bungalow!  

             Elke avond met de gehele groep de dag evalueren en het programma voor de volgende dag 

bespreken. 

 

 Alle leerlingen moeten op dit tijdstip in hun eigen bungalow zijn!  

 

 HIERNA MOGEN DE LEERLINGEN HUN BUNGALOW NIET MEER VERLATEN! 

                  

22.00 Klaarmaken voor de nacht. 

 

23.00 Controle door de groepsbegeleider en daarna in bed en rust. 
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6.00 Ontbijt en klaarmaken van de lunchpakketten.                         

 Paspoort/ ID- kaart in de handbagage! 

Bungalow poetsen! 

 

De groepsbegeleider controleert de bungalow, sluit de deur en neemt de sleutel mee. 

De leerlingen mogen pas naar de bus als de groepsbegeleider hier toestemming voor 

geeft. 

 

7.00 Vertrek naar Nederland. 

Via Italië, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg (diner in Berchem / McDonalds), België en 

uiteindelijk Echt.  

In de bus krijg je het ingevulde keuzeformulier voor McDonalds van je begeleider terug. 

Dit formulier dien je af te geven aan de balie als je je bestelling gaat afhalen.  

   

19.00  Diner in Luxemburg / Berchem: McDonalds. 

 

Iedereen kan bij McDonalds kiezen uit een van de volgende menu’s a 10 euro p.p.  

 

Menu 1: McChicken menu 

Menu 2: 9s chicken nuggets menu 

Menu 3: Big Mac menu 

Menu 4: Royal Cheese menu 

Menu 5: Royal TS menu 

 

1 menu bestaat uit: 1 Burger / Chicken McNuggets + 1 grote friet + 1 grote frisdrank "0,5 l" + 

1 Muffin (Choco, Nutella of bosbes) of 1 Berliner (rood fruit). 

 

Frisdranken: Cola, Cola light, Cola Zero, appelsap, Fanta, Sprite of Spa. 

 

   

00.30  Aankomst in Echt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIAANSE UITDRUKKINGEN 



 

Si signora   : Ja mevrouw 

No signore   : Nee meneer 

Per favore / Grazie  : A.u.b. / Dank U wel 

Mi scusi, non parlo italiano : Excuseer, ik spreek geen Italiaans 

Non capisco   : Ik begrijp het niet 

Ho capito   : Ik heb het begrepen 

Sono Olandese   : Ik ben Nederlander 

Siamo olandesi   : Wij zijn Nederlander 

Parla tedesco od inglese  : Spreekt U Duits of Engels 

Ho perso la strada  : Ik ben de weg verloren 

a destra/ a sinistra  : rechtsaf / linksaf 

Dritto    : Rechtdoor 

Dov'è la questura  : Waar is het politiebureau? 

Dov'è il gabinetto  : Waar is het toilet? 

Voglio franco bolli per cartoline : Ik wil postzegels voor ansichtkaarten 

Quanto costa   : Hoeveel kost het? 

Troppo caro   : Te duur 

Mi scrive il numero  : Schrijf mij het getal op 

Mi scrivi il tuo indirizzo  : Schrijf mij jouw adres op 

Chiuso / aperto   : Gesloten / open 

Vietato / permesso  : Verboden / toegelaten 

Bere / mangiare   : Drinken / eten 

Abbastanza cosi   : Zo is het genoeg 

Il conto    : De rekening 

Pomo dori/ lattuga/ cetriolo : Tomaten / sla / komkommer 

Caldo / freddo   : Warm / koud 

Uno, una   : 1 

due, tre, quattro   : 2 , 3 , 4 

cinque , sei , sette  : 5 , 6 , 7 

otto , nove , dieci  : 8 , 9 , 10 

venti , cinquanta , cento    : 20, 50 , 100 

mille , duemilla   : 1000 , 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet je doen als je de groep niet meer kunt vinden? 



 

Stap 1: 

Kijk in het programmaboekje waar de verzamelplaatsen zijn en probeer daar je eigen 

of een andere groepsbegeleider te vinden. 

 

Ga nooit zomaar met een andere groep mee! 

 

Stap 2: 

Wanneer een groepsbegeleider besluit om je mee te nemen, zorg er dan zelf voor dat 

dit aan je eigen groepsbegeleider of aan de hoofdleiding wordt doorgegeven. 

 

Stap 3: 

Lukt het niet om je eigen groep of een andere groep te vinden, bel dan het nummer van 

de hoofdleiding. 

Je krijgt dan aanwijzingen hoe je moet handelen. 

 

 
 


