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WE VERTREKKEN VANAF LIUDGER BURGUM ivm parkeerplaats.  
  
Wees op tijd, we gaan stipt op tijd weg en wachten dus niet. We moeten op tijd bij de 
boot zijn. Dit geldt ook voor de rest van de reis. Wees op het afgesproken tijdstip weer bij 
de bus.   
  
Volg je niet het programma, (bijvoorbeeld je kom structureel te laat) dan volg je de 
resterende tijd het programma van de docenten. 
  
Stop je paspoort bij je in de handbagage. Bij instappen paspoort laten zien.  
  
Medische verklaring in handbagage. Misschien komt er voor we de boot op gaan een 
drugshond door de bus.  
  
Het is een alcoholvrije reis. Ook als je 18+ bent.   
  
In Engeland zijn alcohol en sigaretten niet te koop als je 18- bent. Ook niet op de boot.  
  
Roken in Grittleton mag, maar op een aangewezen plaats buiten. Dus als je na de lange 
heenreis uitstapt, wacht dan even met opsteken tot je weet waar je buiten mag roken.  
  
Er is een uur tijdverschil. Het is daar een uur eerder. Dus als het in Engeland 7 uur is dan is 
het in Nederland 8 uur.  
  
Er is daar heel beperkt wifi. Dus om teleurstelling te voorkomen: ga ervanuit dat je geen 
wifi hebt. Check van tevoren hoe het met jouw data zit in het buitenland.  
  
Check ook of jouw pinpas werkt in het Verenigd Koninkrijk.  
  
De tijden wanneer je waar wordt verwacht staan grotendeels in het programmaboekje. 
Dit programmaboekje komt op de site te staan en wordt op de heenreis uitgedeeld.  
  
Ontbijt en diner doe je samen met je bus-genoten. Iedereen verschijnt aan het ontbijt en 
diner.   
  
22 uur naar de kamer. 23 uur is het stil. Er zijn nog andere groepen in Grittleton aanwezig. 
Deze groepen mogen geen last van ons hebben.  
 
Het zijn 3 nachten en 4 lange dagen. Zorg dat je slaap genoeg krijgt, anders loop je als een 
zombie door Londen en dat is echt zonde.  
  
In Londen moet je zelf je warm eten regelen.  
In Londen ga je met minstens 4 personen op pad.  
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Wat moet je meenemen:  
• Goed humeur  
• Paspoort (in handbagage)  
• Zorgpas  
• Wereld stekker  
• Meervoudige stekkerdoos. 
• Handdoeken  
• Dopper of fles waar water in kan.  
• Genoeg eten en drinken voor de heenreis  
• Powerbank voor opladen telefoon.   
• Bagage die onder in de bus komt moet worden voorzien van label met 

naam en achternaam ivm controle bij de grens. 
  
Beddengoed is aanwezig, dit hoef je dus niet mee te nemen.  
 
Je bent via school verzekerd voor deze reis. 
 
Handige gratis apps: 
 Bath:  Kun je zelf stadswandeling doen door Bath 
 Tube Map:  Handig voor de metro in Londen 
 

 
 
  
Onze aankomsttijd in Burgum komt op de site te staan ergens in de loop van 
vrijdagochtend.  
  
 
 
 
 
            
 
 
 
    
                                                                    


