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Studietursprogram for Don Benito rejsegruppen + 2a elever Madrid 

 Morgen Eftermiddag 

Lørdag d. 
4. maj 

Vi mødes i lufthavnen kl. 9.45 ud for 
Norwegian-skranken. I skal ikke selv 
tjekke ind. Det gør vi samlet. Vi flyver kl. 
11.55 med Norwegian (D86111) til 
Madrid. Merian og Line rejser ud med jer. 

Ankomst Madrid, Barajas 
lufthavn kl. 15.20. Vi hentes i en 
bus og køres til Don Benito, hvor 
vi følger det spanske program 
indtil fredag d. 10. maj 

Fredag 10. 
maj 

Vi mødes på busstationen i Don Benito 
fredag morgen (tidspunkt følger), hvor vi 
tager en tårevædet afsked med vores 
spaniere, forlader Don Benito i bus og 
kører mod Madrid. 

Ankomst til Madrid, Barajas 
lufthavn, alle andre end 2a-elever 
skal være i lufthavnen kl. 14.30. 
Flyet afgår kl 16.30 (Norwegian 
(D86112) og har ankomst i 
København kl. 19.40. Merian 
flyver med jer hjem. 
 
2a-elever og John og Line bliver 
sat af inde i Madrid på vej i 
lufthavnen, og her indlogerer vi 
os på Hostal Sil y Serranos: 
http://www.silserranos.com/web/
es 
 
 

 
Sen frokost/pause 
 
14-17: Historisk vandretur i 
Madrid med John 
 
Aftenen er til fri disposition! 
 
 

Lørdag d. 
11. maj 

08.30 – 9.30 – Morgenmad 
 
10-13: Mindesmærket for 11. marts på 
Atochabanegården og derefter gåtur i 
kvarterene Las Letras og Lavapiés. I 
Lavapiés kigger vi på Grafitti og 
gadekunst. 
 
 
13.00-14.00 – Frokost 

14.15-16.15: Museo El Prado 
 
Efter Museo el Prado slentrer vi 
tilbage mod hotellet via Retiro-
parken. 
 
Vi spiser aftensmad sammen! 
 

  

http://www.silserranos.com/web/es
http://www.silserranos.com/web/es
http://www.silserranos.com/web/es
http://www.silserranos.com/web/es


 2 

Søndag d. 
12. maj 
 
 

09.00-10.00: Morgenmad 
 
11-13 Museo Reina Sofia 
Vi skal bl.a. se Picassos mesterværk 
Guernica 
 
13-14: frokost 

Eftermiddagen: El Rastro 
 
 

 
 
Aftenen er til fri disposition! 

 

Mandag d. 
13. maj  
 

08.00-9.00: Morgenmad 
9.00-11.00: Kvarteret Chueca & La 
Movida Madrileña, den sprudlende 
kulturrevolution der fulgte i kølvandet på 
Franco. Her vil vi bl.a. komme forbi den 
legendarisk bar ”Vía Lactea” 
(Mælkevejen).  
11.00-12.00: De sidste indkøb? 
12.00: Vi tjekker ud fra hotellet 
13: frokost og transport til lufthavnen 
14.30: Ankomst lufthavn 

Metro: ”Desde el aeropuerto deberá tomar la 

línea 8 hasta Nuevos Ministerios donde 

deberá tomar la línea 10 hasta Tribunales. El 

precio es de 4 euros por persona y 45 minutos 

de viaje.”  

 

16.30-19.40 Vi flyver med 
Norwegian (D86112) 

til København 
 
 

ORDENS-
REGLER 

Studierejsen er en del af undervisningen 
på Nørre G, hvorfor der gælder de 
samme regler for tilstedeværelse og 
forberedelse på selve 
studierejsen, som der gør i hverdagen på 
Nørre G. Når man som elev er på 
studierejse, fungerer man som 
ambassadør for Nørre G. Skolen 
forventer derfor, at man opfører sig 
ordentligt og overholder de regler og 
normer, der gælder i det pågældende 
land. På studieturen må man kun indtage 
alkohol i små mængder (under ingen 
omstændigheder spiritus), og man må 
ikke være beruset.  
Overtræder man skolens rejseregler, 
vil man blive sendt hjem fra studierejsen 
på egen regning. 

 

PAKKE-
LISTE 

Håndbagage og kuffert (23kg.) 
Pas – TJEK GYLDIGHED 
OG TAG ET BILLEDE AF DIT PAS MED 
DIN MOBIL 
Blåt sygesikringsbevis!!! 
Studiekort!!! 
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Egen rejseforsikring. Fx til brug ved 
hjemtransport ved sygdom. 
Penge (1000-2000 kr.) 
(Vi har jeres billetter) 
Mobil / kamera 
Solbriller! 
Blok og kuglepen til feltarbejde 
Navn og adresse på den elev I skal bo 
hos i Don Benito 
Evt. paraply 
Tøj og sko der kan tåle regn og tåle at 
man går langt. På hotellet udleveres et 
håndklæde. 
En varm trøje eller to. Det kan meget vel 
være køligt om aftenen/morgenen i Don 
Benito og Madrid... 
En lille gave til den spanske familie  

LÆRERE 4.maj – 10. maj: Merian Storm og Line 
Dissing Sandahl – John Hansen støder til 
8.maj 
10. maj – 13. maj: John Hansen og Line 
Dissing Sandahl 

 

 


