
Information om studietur til Korsika for 2t maj 2019. 
 

Kære elever og forældre i 2t.  

Studieturen finder sted fra d. 4. maj til d. 11. maj. Turen går til Korsika, hvor vi skal dyrke 

forskellige former for adventure aktiviteter. De deltagende fag er biologi og idræt, og de deltagende 

lærere er Pernille og Helle. Vi skal være en del fysisk aktive - blandt andet cykle mountainbike, 

klatre, afvikle adventurerace og prøve canyoning. Til de fysiske aktiviteter vil der ud over klassens 

lærere være tilknyttet guider med ekspertise og ansvar for sikkerhed. Ud over fysiske aktiviteter 

afvikles også teoretisk tværfaglig undervisning inden for de deltagende fag biologi og idræt. Vi skal 

bl.a. arbejde med træningslære, hvor vi undersøger kroppens reaktioner på træningsformer samt 

kroppens reaktioner på stresshormoner. 

 
Fælles for alle aktiviteter er at vi inden udførelsen af aktiviteten skal vide om nogle elever har 

særlige behov, enten fysisk eller psykisk. Det kan også være i forhold til medicin. Aktiviteterne er alle på 

hver deres måde udfordrende, og det er rart for os at vide, hvis der skal tages særlige hensyn af den ene 

eller den anden grund. 

 

Der vil senere komme et mere detaljeret program over klassens aktiviteter på de enkelte dage. 

 

Studieturen er alkoholfri – det er derfor forbudt at indtage alkohol under studieturen. Overtrædelse 

af reglen medfører hjemsendelse på egen regning. 

 

Prisen for turen bliver: 4500 kr. 

Prisen inkluderer ikke kost under opholdet. Vi skal bo i lejligheder (5-6 personer), hvor der er gode 

muligheder for selv at lave mad.  

Vi beder jer indbetale beløbet over to omgange  

Betaling: 1. Rate depositum 1000 kr. 1.12.18 

Betaling rate 2: Restbeløb 3.500 kr. 1.2.19 

  

NB!! Skriv navn og klasse på indbetalingen. 

 

REJSEPLAN: Afrejse lørdag d.4.5 

Mødetidspunkt i Kastrup lufthavn kl.8.30.  

Flyselskabet er SAS.  

Udrejse:  

4/5 2019 Der er afgang fra KBH med SK 793 kl. 10.45  

ank. 13.10 i Nice.  

Vi har en overnatning i Nice på Hotel Azurea 31 rue paganini Nice  

d.5/5: Færge fra Nice til Bastia – bus fra Bastia til Solenzara 

Hjemrejse: 

11/5 2019 Færge fra Bastia på Korsika til Nice klokken 8.00. 

Fly Nr: D83647 fra Nice til Kastrup kl.21:40. Forventet ankomst til Kastrup kl. 23.55 

 

 

 

KONTAKTINFORMATION: 

På Korsika bor vi i lejligheder på følgende adresse: Les Thyreneen - Manichino, 20145 Sari-

Solenzara, Frankreich 

 



Indkvartering på Korsika: Vi bor i lejligheder til 4 og 6 personer med stue, værelse, køkken og 

terrasse. Man kan med fordel selv lave mad, da der ligger et supermarked tæt på.  

 

NB!! Hver person skal medbringe og betale 50€ i depositum for lejligheden ved ankomst. 

Pengene returneres, hvis lejlighed og inventar efterlades i ordentlig og rengjort stand ved 

afrejse.  

 

I skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i afgangstider. Hvis SAS giver 

besked om ændring af flytidspunkter, skriver vi besked til jer i lectio. 

 

Pakkeliste:  

 

 

 

Pernille og Helle står for inddelingen af grupper til aktiviteterne på turen. Vi afsætter tid til 

fordeling af grupper til lejlighederne. Her kan i selv få indflydelse på grupperne. 

 

Vi glæder os meget til turen ☺ 

De bedste hilsner Pernille og Helle 

Beklædning  Udstyr  

Sportsundertøj   Solbriller   

T-Shirt   Drikkeflaske   

Trekking bukser/ Let siddende bukser   Rygsæk 20-30 liter   

Fleece trøje / Langærmet varmere trøje   Solcreme   

Korte bukser   Frokost/ madpakke. (Alt har lukket søndag!)    

Vind / Regn Jakke   Sengelinned el. sovepose   

Evt. Regn bukser   Viskestykker og karklude til lejlighed   

Klip-klappere/sandaler   Evt. Te/kaffe til lejlighed   

Sko til at cykle med evt. løbesko   Toiletpapir til lejlighed (en rulle)   

Sportsokker / Trekkingsokker   Evt. Spil (kort mm)   

Trekking støvler / Gode sko   Pas (tjek udløbsdato i god tid)   

 Evt. Hue/ Tynde handsker    Penge    

 Evt. Cykelbukser / andet cykeludstyr   Program    

   Sygesikringskort (det blå)   

Badetøj + Håndklæde    Evt. smertestillende piller el. allergipiller   

Toiletsager      


