Werkweek 2019 4 havo-vwo

Barcelona

Vluchtgegevens

Werkweek Barcelona 2019
maandag 13 mei 2019 – donderdag 16 mei 2019

Heenreis KLM
Vlucht Amsterdam Barcelona
Datum :

13 mei 2019

Vluchtnummer :

KL 1665

Vertrektijd

08.10 uur

Aankomsttijd :

10.20 uur

Stoelen:

79

Terugreis KLM

Contactgegevens
Urbany BCN Go hostel

BCN Sport Hostel

Gran Via de les Corts Catalanes,
56 08011 Barcelona
Tel: 0034.937379618
http://www.urbanyhostels.com/
urbany-bcn-go-hostel

Carrer del Perill, 26
08012 Barcelona, Spanje
Tel:0034.933803570
http://bcnsporthostels.com

Vlucht Barcelona Amsterdam
Datum :

16 mei 2019

Vluchtnummer :

KL 1676

Vertrektijd

19.40 uur

Aankomsttijd :

21.55 uur

Stoelen:

79

Bagage regels:
Ruimbagage
Alleen op eigen kosten en
zelf regelen
1 stuks handbagage +
1 stuks accessoires
Totaal max. gewicht 12 kg
Max. afmetingen:
55 cm x 25 cm x 35 cm
Kijk hier voor regels voor de
handbagage.
Reisdocumenten
Geldig paspoort of ID kaart.
Heb je die niet bij je op
maandag 13 mei dan kan je
niet mee.
Stuur ook een foto/afbeelding naar
k.devos@vellesancollege.nl
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Reisorganisatie:
Excalibur Tours
Tanya van Bemmel
Singel 512
1017 AX Amsterdam
020-4223313
Begeleiders:
Bart Blom
Renate Boxem
Ruud Glas
Hans van Mosseveld
Giorgina Romero
Klaas de Vos

Contactpersoon school:
Ramon Steuns
afdelingsleider havo-vwo
0255 - 547908
r.steuns@vellesancollege

Programma
Maandag 13 mei
05:00 op school zijn (hoofdgebouw)
05:30 vertrek naar Schiphol
06:00 inchecken
08:10 opstijgen
10:20 aankomst Barcelona
Middag Ramblas
Lunch
Stadswandeling (inclusief speurtocht)
Avond Sagrada Familia
Placa d’ Espanya
dinsdag 14 mei
09:30 fietstocht door Barcelona
14:00 lunch
14:15 Montjuïc
18:00 diner
woensdag 15 mei
09:30 Camp Nou of Museu Picasso of CosmoCaixa museum
13:00 Stadswandeling El Born
17:00 Strand
19:00 picknick/diner strand
donderdag 16 mei
inpakken / opruimen / ontbijt
winkelen oid
15:15
terug bij hotel
16:15
vertrek naar vliegveld
17:45
inchecken
19:40
vertrek
21:55
aankomst Schiphol
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Regels en Afspraken 1
Zijn de leerlingen ook wel
eens alleen op stap?
Soms, maar het is een groepsreis en de meeste onderdelen
van onze reis zijn ook bedoeld
voor de hele groep.
Het kan wel gebeuren dat de
leerlingen af en toe iets ondernemen zonder dat de leraren
daar bij zijn, maar dat gebeurt
dan altijd volgens afspraak in
groepjes van ten minste drie
leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren als de leraren apart
van de leerlingen eten.
In zulke gevallen weten de leraren altijd precies wie met wie
op stap is. De leerlingen op hun
beurt weten precies wanneer
en waar we elkaar weer ontmoeten. De leerlingen krijgen
ook altijd een kaart van de stad
mee en de nodige instructies
(over, bijvoorbeeld, openbaar
vervoer, veiligheid e.d.). We
gaan ervan uit dat ouders en
verzorgers ook heldere afspraken met hen hebben gemaakt.
Alle deelnemers beschikken
over een lijst met namen en telefoonnummers zodat, als dat
nodig mocht zijn, snel contact
kan worden gelegd.

3

Geld

Regels en Afspraken 2
Mogen de leerlingen tij-

Hoeveel zakgeld moet je meenemen?

dens de reis alcohol?

In de reissom die wij hebben ontvangen voor onze Barcelona-reis
zijn begrepen de reis per vliegtuig Schiphol-Barcelona (vv), de kosten van het openbaar vervoer, 3 overnachtingen in de jeugdherberg
in Barcelona en 3 maal een ontbijt in de jeugdherberg. Kosten voor
entrees zullen wij zoveel als mogelijk bestrijden met het geld dat nu
nog over is. Maar er zijn wat aanvullende kosten. Een wandeling
over de Ramblas (het langste theater van Europa) is geheel gratis
maar de leerlingen die Camp Nou gaan bezoeken moeten de kosten voor de rondleiding zelf betalen.

Nee. Bovendien is het de leerlingen niet toegestaan energizers als Red Bull e.d. te drinken. Voor alle duidelijkheid: op
de kamers in de jeugdherberg
mag niet alleen niet worden gerookt – ook het gebruik van alcoholica is strikt verboden!
Wordt één van de gasten betrapt op overtreding van dit
verbod, dan loopt deze leerling
de kans dat hem of haar de
toegang tot de jeugdherberg
wordt ontzegd. Dat betekent
voor deze deelnemer dan het
eind van zijn werkweek met
ons.
Het spreekt vanzelf dat het bezit en het gebruik van drugs
tijdens onze werkweek absoluut verboden is.
Let op! In het buitenland wordt
veel strenger opgetreden tegen
bezit en gebruik van drugs dan
in Nederland. Neem niets mee,
want je brengt daarmee niet
alleen jezelf maar het hele gezelschap in de problemen.

Met welke kosten moet in ieder geval nog rekening gehouden
worden?
We zullen ons in Barcelona niet uitsluitend lopend maar ook met de
metro verplaatsen. Deze vervoerskosten worden door ons betaald.
Je zult af en toe wat willen drinken en zeker nog twee keer per dag
iets willen eten. Barcelona is geen dure stad (vergelijk Londen of
Parijs) maar een colaatje op een terras op Plaça Reial kost in ieder
geval veel meer dan een blikje uit een pak van zes uit de supermarkt om de hoek. Eten in de Catalaanse hoofdstad is een feest.
Maar het maakt natuurlijk uit of je in een ***-restaurant gaat zitten of
in één van de vele eat-as-much-as-you-like tentjes (die overigens
uitstekend eten serveren!). En het zal u niet verbazen dat onze leerlingen ook nog wel eens bij een MacDonalds naar binnen lopen.
En dan zijn er nog de impulsaankopen. Barcelona is een waar
koopjesparadijs voor Nederlanders: goedkope shirts, leuke kleren,
souvenirs (voor oma), te veel om op te noemen.
Wij adviseren iedereen, kortom, om heldere afspraken te maken
over het te besteden zakgeld. Zo is het, bijvoorbeeld, onverstandig
de limieten van het persoonlijke budget al de eerste dag op te zoeken, als je weet dat je voor de terugreis drie dagen later nog wat

LET OP
Je moet € 10,- inleveren bij het hotel als borg voor je sleu-

In het algemeen geldt dat je je
te allen tijde houdt aan de regels die hierboven vermeld zijn
en aan de afspraken die met de
docenten worden gemaakt.
Wie, door zich niet aan af-

hebt zitten! Ga je naar Camp Nou zorg dan dat je de kosten

spraken en de regels te houden, naar het oordeel van de

voor de excursie (€ 22,-) gepast bij je hebt. Je moet dit tijdens de werkweek cash betalen!

de groep in gevaar brengt,

telkaart, Zorg dat je een 10-eurobiljet in je portemonnee

docenten de werkweek voor
wordt op eigen kosten naar
huis gestuurd.

Mail februari 2017

3

Praktische zaken
In ieder geval niet vergeten:

Zeker thuis laten:

v

•
•
•
•
•
•
•

Identiteitskaart of paspoort
Bankpas
Regenjas
Handdoeken.
Compeed (tegen blaren)
Slippers voor in de douche.
Strandspullen

• Gettoblasters en versterkers voor Iphone en
andere mp3-spelers. Muziek op de kamers is
niet toegestaan.
• Geen messen, scharen, tubes en vloeistoﬀen
(bv make up of tandpasta) in je handbagage.
Vloeistoﬀen in flesjes van maximaal 100 cl mag
je in een apart doorzichtig zakje meenemen
door de douane.

Telefoons

Tips

Telefoons moeten uit staan gedurende de vlucht.
Dataroaming in de EU valt sinds vorig jaar onder je
eigen abonnementskosten, er worden dus vanuit
Barcelona geen extra kosten in rekening gebracht.
Zorg ervoor dat belangrijke telefoonnummers in
ieder geval voorzien zijn van het landennummer
van Nederland (0031 of +31 bijv: +31 255 519001).

• Laat dure apparatuur zoveel mogelijk thuis; dat
geldt ook voor dure horloges e.d
• Stop in je rugzak alleen kleding en drinken;
draag je geld zoveel mogelijk op je lichaam;
• Je kunt overal pinnen; beperk dus de hoeveelheid cash die je bij je hebt.
• Er zijn goede restaurants waar je onbeperkt
pizza, pasta etc. kunt eten voor 10 €; eten en
drinken is in Barcelona absoluut niet duur.
• Neem een weekendtas/rolkoﬀertje mee voor de
handbagage en eventueel een kleine rugzak
voor in de stad. Je mag maximaal 12 kg handbagage hebben met als afmetingen: 55 cm x
25 cm x 35 cm

Handige apps voor smartphones zijn oa GPS City
Guide Barcelona (gratis), Barcelona 2Go (betaald),
Barcelona Subway (betaald), Google Translate (gratis)
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Wat ga je zien?
Sagrada Familia

De Sagrada Família (Heilige Familie), of, voluit,
Templo Expiatorio de la Sagrada Família, is een kerk
in de Spaanse stad Barcelona.
Deze gigantische kerk in de zogenaamde neocatalaanse stijl en Catalaans modernisme is overladen
met grillig gevormde torens en ornamenten, en er
wordt al tientallen jaren aan gewerkt, zó lang, dat de
voltooide gedeelten al zijn aangetast en gerenoveerd moeten worden. Velen denken dan ook dat
het werk nooit voltooid zal worden.
De architect die de Sagrada Família heeft ontworpen is Antoni Gaudí, de bedenker van meerdere andere karakteristieke bouwwerken in Barcelona (onder meer Casa Batlló en Park Güell), en naamgever
van het Gaudí-museum.
Oorspronkelijk was de kerk waar op deze plaats aan
was begonnen een klassiek neogotische kerk, maar
na een jaar, in 1883, werd Gaudí belast met de
bouw (de crypte was toen al gebouwd) van la Sagrada Familia. Hij veranderde de oorspronkelijke
plannen zeer grondig en begon de kerk te bouwen
in zijn eigen excentrieke stijl. Het gebouw zit vol
christelijke symboliek. Zo moet een centrale grote
toren/koepel, met een groot kruis naar Christus verwijzen en hebben de twaalf apostelen ieder een eigen klokkentoren. Elke façade wil een moment van
het leven van Christus vertonen (geboortefaçade,
lijdensfaçade). Dit was Gaudí's laatste werk, hij
wijdde de laatste jaren van zijn leven uitsluitend
hieraan en leefde al die tijd als een kluizenaar op de
werf. Toen hij in 1926 per ongeluk onder een tram
belandde en stierf, werd hij begraven in de crypte
van "zijn" kerk.
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El Born
Fashionististas, jongeren en liefhebbers van de
Catalaanse gastronomie opgelet: ga naar de wijk
El Born! Of je nu op zoek bent naar een exclusief
kledingstuk of optimaal wilt genieten van het
overheerlijke Catalaanse eten. In het Middeleeuwse El Born, vind je het allemaal.
El Born ontstond in de 14e eeuw en was destijds een
wijk van zeelieden, koopmannen en
ambachtslieden. De wijk maakt onderdeel uit van
Ciutat Vella, het oudste stadsdistrict van Barcelona.
Hoedenmaker, Zilversmeden en Parfumeriezaken.
Nog altijd doen de straatnamen herinneren aan de
ambachten die hier destijds werden beoefend.
Tot aan het eind van jaren 80 van de vorige eeuw
was El Born een louche achterbuurt was. Toen de
stadsuitbreiding eenmaal een feit was en l´Eixample
ontstond, trokken steeds meer welgestelden weg uit
El Born, terwijl de armeren achterbleven. Zo groeide
de wijk langzaamaan uit tot een louche achterbuurt
met verwaarloosde, donkere middeleeuwse steegjes,
waar weinig sfeer meer heerste.
Daar kwam pas verandering in toen Barcelona zich
opmaakte voor de Olympische Spelen van 1992. De
hele wijk werd grondig aangepakt om het verloederde uiterlijk tegen te gaan. Zo werd o.a. in de aangrenzende wijk La Ribera (die inmiddels samen is
gevoegd met El Born) een nieuwe, trendy markt geopend, el Mercat de Santa Caterina. Al snel werden de
veranderingen ook door de lokale bevolking en de
nieuwe toestroom van toeristen opgepikt, waardoor
ondernemers het aandurfden hier hun zaak op te
starten. Zo veranderde de louche achterbuurt vrij
snel in de allerhipste wijk van Barcelona!

La Rambla
La Rambla van Barcelona was oorspronkelijk een
droge rivierbedding die bij hevige regens het water
van de bergen naar de zee leidde.
La Rambla is een brede drukke en gezellige boulevard die in het midden alleen toegankelijk is voor
voetgangers en die in zuidoostelijke richting loopt,
namelijk van het Placa de Catalunya tot aan de
oude haven. De totale lengte van La Rambla is ongeveer 1,5 km. La Rambla is een belangrijk verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer met
bushaltes en ondergrondse metro- en trein-stations.
Aan beide kanten van La Rambla naast het voetgangersgedeelte is een gedeelte met druk stadsverkeer. De Rambla is opgedeeld in vijf delen, waardoor
Spanjaarden ook wel spreken van “Las Ramblas”.

La Boqueria

Een bezoek aan Barcelona is niet compleet zonder
een bezoekje aan de ongelooflijk spectaculaire
Boqueria Markt op Las Ramblas. La Boqueria, of
de Mercat de Sant Josep, is de grootste versmarkt
van Spanje en een van de grootste markten ter
wereld. Het enorme aanbod aan fruit, groente, vis,
vlees en kaas wordt overspannen door een mooie
19e-eeuwse gietijzeren overkapping.

Camp Nou
Camp Nou is het voetbalstadion van Barcelona. Het
is het thuisstadion van FC Barcelona en het Catalaans voetbalelftal. Camp Nou werd geopend in
1957 met een capaciteit van 93.053 plaatsen. De
capaciteit is sindsdien verhoogd naar 99.050 plaatsen.
De oﬃciële naam van het stadion was van de opening tot 2000 Nou Estadi del Futbol Club Barcelona.
De naam Camp Nou, Catalaans voor nieuw veld,
werd echter vanaf de opening al gebruikt als bijnaam
en het werd in 2000 na een stemming onder de socios (clubleden) aangenomen als oﬃciële naam. De
naam Camp Nou werd verkozen boven de naam
Estadi Joan Gamper, naar de cluboprichter Jo(h)an
Gamper..
De hoogte van het stadion bedraagt 48 meter en
Camp Nou beslaat een oppervlak van 55.000 m²
(250 meter lang en 220 meter breed). Bij het stadion
is een museum over FC Barcelona. Johan Cruijﬀ en
Ronald Koeman (die Barcelona de eerste Europa
Cup bezorgde door te scoren in de finale tegen
Sampdoria in 1986) nemen in et museum een belangrijke plaats in.

Barceloneta

behoort met Miami, Sydney en Rio de Janeiro tot de
beste strandsteden ter wereld. Een paar stappen
vanuit het centrum ligt ruim vijf kilometer goudgeel
zand. Het strand is ideaal om bij te kleuren en verkoeling te zoeken in het frisse water van de Middellandse Zee. Het strand van Barcelona strekt zich uit
vanaf de oude visserswijk La Barceloneta naar het
noorden, tot aan buurgemeente Badalona.
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De Spaanse Burgeroorlog
Deze oorlog duurde van 1936 tot 1939. Tijdens de
burgeroorlog werd de Tweede Spaanse Republiek
vernietigd. Ook met de democratie in Spanje was
het gedaan. Spanje werd in 1939 een militaire dictatuur, onder leiding van de generaal Francisco Franco
de Bahamonde. Franco liet zich 'Caudillo' (leider,
aanvoerder) noemen.
De Tweede Spaanse Republiek was opgericht in
1931. Het ging er ronduit slecht. Door de economische crisis werden de toch al grote tegenstellingen
in het land nog scherper. Er waren politieke moorden en stakingen. Een deel van het volk keerde zich
met geweld tegen grootgrondbezitters, adel, hogere
geestelijkheid en iedereen die daarbij hoorde. Daarom werd Spanje vanaf begin 1936 geregeerd door
het Volksfront, een regering van socialisten en
communisten.

onale Brigades' waren ook honderden Nederlanders.
Fascistisch Italië en nazi-Duitsland boden Franco
militaire steun; de Republiek ontving steun van de
Sovjet-Unie.
Op 27 april 1937 werd voor het eerst in de geschiedenis een stad door vliegtuigbommen verwoest: Guernica in Baskenland, door de Duitse
Luftwaﬀe.. Picasso maakte een beroemd schilderij
over het lot van Guernica.
Franco en zijn aanhangers wisten in 1939 de burgeroorlog te winnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield Franco zich grotendeels neutraal, afzijdig, tot grote ergernis van Hitler en Mussolini. Na
1945 bleef Franco-Spanje voor de buitenwereld
een land met een 'fascistische dictator', tot zijn
dood in 1975. Daarna keerde de democratie terug.

Catalaans nationalisme
Beroemde foto van Robert Capa van de dood van
een Republikeinse soldaat tijdens de burgeroorlog.
In juli 1936 kwam generaal Franco in opstand tegen de regering. Daarmee begon de burgeroorlog.
Aan Franco's kant schaarde zich een aantal generaals, plus een deel van het leger. Franco's doel
was een 'herboren' Spanje, dat 'gezuiverd' zou zijn
van allerlei goddelozen, zoals communisten, socialisten, liberalen, anarchisten.
Toen Franco zijn opstand begon kwamen er tienduizenden vrijwilligers uit Europa om mee te vechten tegen het Franco-fascisme en om de Republiek te redden. Bij deze antifascistische 'Internati-
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Bij de laatste verkiezingen in Catalonië hebben de
separatisten gewonnen. De partijen Junts pel Sí
(Samen voor ‘ja’) en het CUP (Kandidatuur Volkseenheid), hebben de meerderheid van de zetels
gewonnen. De separatisten hopen door deze verkiezingsuitslag dat Catalonië zich kan afscheiden
van Spanje.
Nationalisme speelt al eeuwenlang een rol in de
regio en de strijd met ‘Madrid’ is fel. Onder Franco
werd het Catalaans nationalisme onderdrukt maar
sinds 1975 heeft Catalonië een grote mate van autonomie. Nu de separatistische partijen in Catalonië de verkiezingen hebben gewonnen wordt de
roep om Catalonië af te scheiden sterker. Hoewel
separatisten dit willen, is het volgens de Spaanse
grondwet niet mogelijk dat regio’s zich afscheiden.
Wat de uitkomst zal zijn is nog niet duidelijk.
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Een paar woordjes Spaans
In het Spaans wordt de H niet uitgesproken, de J als
een G, de LL als een J, de ñ als nj en de V als een B.

Montjuïc

De groene Montjuïc (213 meter) is de bekendste
berg van Barcelona. In verband met de Wereldtentoonstelling 1929 in Barcelona werden op de berg
paleizen, paviljoenen, parken, botanische tuinen,
sportstadions en tentoonstellingsruimtes aangelegd. Ook zijn er Olympische stadions die werden
gebouwd voor de Olympische spelen in 1992.
Wanneer je uitstapt bij metrohalte Espanya begint
de wandeltocht bij de Plaça d'Espanya, dat met
de twee torens en een fontein, de toegangspoort
vormt tot Montjuïc.
Castell de Montjuïc
Het Castell de Montjuïc is een 17e-eeuws fort dat
de stad overziet. Dit fort werd in het verleden meer
gebruikt om de stad te bombarderen dan om de
bevolking te beschermen. Ook was hier een gevangenis waar mensen werden gedood. In het
kasteel vind je allerlei militair materiaal, informatie
over de Spaanse burgeroorlog en grafstenen van
de joodse begraafplaats die vroeger in Montjuïc
lag. Deze tentoonstellingen vind je in de kelders
onder het kasteel. Vooral de wijze waarop de tentoonstelling is gemaakt is zeer indrukwekkend.

Barrio Gotico

De Barrio Gotico (Catalaans: Barri Gòtic) is een
wijk in het centrum van de oude stad van Barcelona. Barrio Gotico betekent 'Gotische wijk'. In
deze wijk zijn eeuwenoude gebouwen, soms zelfs
nog van voor de middeleeuwen. In deze wijk zijn
smalle straatjes en pittoreske pleinen, met prachtige fontijnen waar veel muzikanten en straatartiesten zijn. In Barrio Gotico zijn ook terrasjes, restaurants en tapasbars, en natuurlijk ook de Kathedraal van Barcelona. Het is zeker de moeite waard
om bij een bezoek aan Barcelona even in deze
prachtige wijk rond te slenteren, de wijk heeft veel
sfeer en is erg gezellig. De wijk wordt gescheiden
van de naastgelegen wijk Raval door La Rambla.
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Tellen
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis

7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce

13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciseis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve

20 veinte
Algemeen
Hallo! = ¡Hola!
Dag (bij weggaan) = adiós
Tot straks = hasta Luego
Goedemorgen = buenos días
Goedemiddag = buenas tardes
Goedenavond = buenas noches
Hoeveel kost..? = ¿Cuánto cuesta..?
Alstublieft = por favor
Hoeveel is het ? = ¿Cuánto es?
Dank u wel = gracias
Waar is…? = Dónde está …?
Hoe gaat het? = ¿Qué tal?
Hoe laat is het? = ¿Qué hora es?
Heel goed = muy bien
Wil je wat drinken?=¿Quieres tomar algo?
Wil je met me dansen?=¿Quieres bailar conmigo?
In het restaurant
Water = aqua
Spa blauw = aqua sin gas
Spa rood = aqua con gas
Sinaasappellimonade = naranjada
Citroenlimonade = limonada
Ijsje = helado
Espresso (met melk) = café solo (cortado)
Grote koﬃe met melk = café con leche
Hamburger = hamburguesa
Omelet = tortilla francesa
Frietje mét = patatas fritas con mayonesa
Broodje kaas = bocadillo con queso
Ham = jamón York
Achterham = jamón serrano
De rekening = la cuenta
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