
 

Tijd Bezigheid Invulling 

Dinsdag 19 mei, 2020 

23.00 uur Vertrek vanaf centraal station Nijmegen. De busrit zal aan één stuk door 
kunnen, maar onderweg zullen er 
twee pauzes van een half uur zijn. 

Woensdag 20 mei, 2020 

+/- 03.00 uur Eerste pauze.  

+/- 07.00 uur Tweede pauze.  

10.00 uur Briefing van reis leden. Voordat we Praag in rijden worden er 
een aantal zaken: 

- Regels omtrent verdovende 

middelen→ Zie protocol. 

- Kamerindelingen en 

sleutelverantwoordelijke→ De 

leden moeten in de bus zelf hun 

kamer indelen. Dit gebeurt ter 

plekke in de bus.  

- Regels hostel 

- Planning 20 mei 

- Gevaren in de stad 

- Wat te doen bij problemen? 

- Wie kan je bereiken? 

- Crazy 88’ 

10.45 uur Activiteit in de bus Nog in te vullen. 

12.00 uur Aankomst bij hostel (Old Prague Hostel). Bij aankomst bij het hostel zal [Naam 
commissielid] de kamer sleutels 
regelen. Elke kamer heeft een 
verantwoordelijke voor de sleutel 
aangesteld. Diegene zal de sleutel 
halen bij [Naam commissielid]. 
 

14.00 uur Start programma. Verzamelplek [nog te bepalen]. 
Stadswandeling. 

17.30 uur Terugkomst hostel.  

18.30 uur Optioneel: vertrek richting restaurant Verzamelplek [nog te bepalen] 

Einde dag 

Donderdag 21 mei, 2020 

08.00 uur Aanvang ontbijt.  



9.30 uur Plenaire briefing verloop dag Bespreken: 
- Indeling museum groepen  
- Herhalen gedragsregels 
- Verloop van de dag 
- Meldpunt problemen 

herhalen 

10.30 uur Vertrek uit hostel Verzamelplek [nader te bepalen] 

10.45 uur Start museumronde Groepen worden  

14.00 uur Einde museum ronde Verzamelplek [nader te bepalen], 
vanaf hier vertrekken we naar de 
oudste synagoge ever. 

14.30 uur Bezoek Synagoge Kaarten kun je het beste vooraf bij een 
van de shops halen om de hoek in 
Praag, de rij bij de daadwerkelijke 
bezienswaardigheden is namelijk 
moker lang. 

15.30 uur Einde programma  

Vrijdag 22  mei, 2020 

   

   

20.00 uur Verzamelen en controle kamer Commissieleden controleren of de 
kamers leeg en opgeruimd zijn.  
Het reisgezelschap verblijft 
ondertussen in de gezamelijke ruimte 
en zorgt dat ze alle spullen tijdig in de 
bus hebben. 

20.30 uur Vertrek richting Nederland Uiterlijke vertrektijd  

   

 


