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Feest mee met NT2 in Brugge op zaterdag 30 maart 2019.
Alle cursisten NT2, leerkrachten, partners en kinderen zijn welkom!
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Schrijf je in: Ga naar www.snt2.be.
Vul voor elke persoon een formulier in.
Betaal aan je leerkracht voor 2 maart 2019.
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Hoeveel moet je betalen?
NT2-cursisten, kinderen +12 jaar en leerkrachten betalen € 15.
Kinderen van 2 tot 12 jaar betalen € 8.
Partner, vrienden, vriendinnen of familie betalen € 20.
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Wat is er in de prijs inbegrepen?
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koffie of thee met cake
volksspelen
barbecue (vlees, vis of vegetarisch) en dessertje
Je kan zelf kiezen welk vlees of welke vis.
De opties vind je op de website.
samen zingen
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Je vindt alle informatie ook op de website: www.snt2.be.
BEREIKBAARHEID
1. Te voet
2. Met de fiets
Je kan gemakkelijk met de fiets naar de Langerei komen.
Ingang met de fiets via Collaert Mansionstraat 24.
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3. Met de bus – halte “Snaggaardbrug”
Heen: Neem bus 4, 14 of 43 aan het station.
Stap af aan halte “Snaggaardbrug”.
Terug: Neem om 21.58 uur bus 90 naar het station.
Of ga om 22.17 uur met bus 90 naar Koolkerke en Sint-Jozef.
4. Met de auto
Je mag maximum 4 uur parkeren in het centrum van Brugge en je moet
betalen.
Je kan gratis parkeren op de Randparking Coiseaukaai. Dan moet je nog
14 minuten wandelen.
Je kan ook je auto aan het station parkeren voor € 3,5. Je krijgt met je
parkeerticket een gratis busticket voor 4 personen in de Lijnwinkel.
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