Een vliegreis boeken (B1)
Emma en Petra gaan op vakantie naar Rome.
"Zullen we met de trein gaan?" vraagt Emma.
"Een treinreis naar Rome duurt 20 uur," zegt Petra.
"Zullen we dan vliegen?" vraagt Emma.
"Ja, vliegen is veel sneller," antwoordt Emma.
Ze boeken de vliegreis online. Dat is makkelijk. Ze vullen eerst hun bestemming in. Het vliegveld
Roma-Fiumicino. Ze moeten op Rotterdam The Hague Airport inchecken. Ze boeken een retourvlucht voor
2 personen. De vriendinnen maken ook een hotelreservering voor een week. Ze reserveren een
tweepersoonskamer in een klein hotel in Rome.
Twee weken later lopen ze op Rotterdam The Hague Airport. Bij het inchecken wordt hun bagage gewogen
op een weegschaal. Ze mogen handbagage bij zich houden. Petra en Emma lopen door de gate naar het
vliegtuig. Emma is een beetje bang om te vliegen. Petra lacht haar uit. Ze vindt vliegen niet eng. Emma
mag bij het raam zitten van Petra. "Dan ben je niet bang meer," zegt Petra. "We zijn er binnen 2 uur."
Als het vliegtuig opgestegen is, is Emma vrolijk. Ze ziet de wolken en de blauwe lucht achter het raam. De
reis gaat snel voorbij. Na 147 minuten landt het vliegtuig in Italië. Als ze hun bagage hebben opgehaald,
nemen ze een taxi naar het hotel. Ze zijn er zo, het duurt maar 30 minuten. Bij het hotel zit een man achter
de receptie in een rode jas. Hij spreekt Italiaans en Engels. Na het inchecken laat hij de hotelkamer zien.
Die is schoon en gezellig. Petra en Emma hebben geen klachten.

Heb je de tekst begrepen?
1) Waarom gaan Emma en Petra niet met de trein?
a) Een treinreis vinden ze te duur
b) Er rijden geen treinen naar Rome
c) Een treinreis duurt te lang
d) Een treinreis vinden ze ongezellig
2) Hoe boeken ze een vliegreis?
a) Ze boeken de reis via internet
b) Ze gaan langs bij een reisbureau
c) Ze kopen tickets op een vliegveld in Rotterdam
d) Ze reserveren een hotel online
3) Wie is bang om te vliegen?
a) Petra is heel erg bang om te vliegen
b) Petra is te bang om te vliegen
c) Emma is heel erg bang om te vliegen
d) Emma is een beetje bang om te vliegen
4) Hoelang duurt de vliegreis naar Rome?
a) Ongeveer 4 uur
b) Ongeveer 2 uur
c) Ongeveer 3 uur
d) 30 minuten
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Meer vragen
5) Welke taal spreekt de man in het hotel?
a) De receptionist spreekt Italiaans en Spaans
b) De receptionist spreek Italiaans en Nederlands
c) De receptionist Spreekt Engels en Italiaans
d) De receptionist spreekt alleen Italiaans

Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/vliegreis/ - Oplossingen: 1) c 2) a 3) d 4) b 5) c
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