
2w studierejse til Berlin 2019 

2w i Berlin - Værelsesfordeling og Rejsegrupper 

Medlemmerne i rejsegrupper er ansvarlige for, at ingen sidder alene på værelset eller bliver efterladt i byen. I må gerne aftale andre 

grupperinger, når I er ude på egen hånd, men rejsegruppen skal vide besked og ingen må lades alene. 

 

Værelse  Værelse 10 personer Værelse 4 personer Værelse 4 

personer 

Værelse 4 

personer 

Værelse 4 

personer 

Hanad, Kaneshka og 

Lucas. 

Maria, Kathrine D, 

Kathrine M, Mathilde, 

Katinka, Signe, Fie, 

Jasmine 

Pernille, Kia, Sylwia, 

Emma 

Sabirah, Candan, 

Huda 

Mennah, Huria, 

Marwa, Zainab 

Cansu, Christin, 

Saina 

 

Rejseregler 
Studieturen er en faglig tur, som betragtes som undervisning uden for skolen, og der gælder derfor samme ordensregler som for al anden 

undervisning. Oplever I problemer, skal I altid tage kontakt til lærerne. 

 

Rejselærere:  Kristian Domino  

  Carsten Skovsø Clausen  

  Hans Christian Simonsen  

  

Dagsprogram: I skal møde op til aftalt tid og deltage i programmet under hele turen. Når dagens program er slut, så sørg for at I ved, hvor 

og hvornår I skal møde næste dag. Medbring venligst dette rejseprogram. 

 

Alkoholpolitik: Det er tilladt i begrænset omfang at nyde øl eller vin, når dagens program er overstået. I må ikke optræde berusede. Vi 

forbeholder os ret til at sende elever hjem på egen regning, hvis det sker. I må ikke købe alkohol på færgen. Der gælder nogenlunde de 

samme regler for salg og tobak og natteliv i Tyskland som i Danmark. 

 



På The Circus Hostel: Klokken 23 er værelserne stilleområde, så de, der gerne vil sove, har mulighed for det. Det er ikke tilladt at have 

fest og musik på værelserne, så lad højttalerne blive hjemme! 

 

I byen: I må ikke gå alene. Gå altid mindst tre sammen, når I er ude i byen. Vær også søde til at tage hinanden med, så ingen sidder 

tilbage uden en ”makker”. I Berlin er det ikke tilladt for unge under 18 år (uden myndig ledsager) at gå på gaden efter kl. 24. Hav altid 

adressen på vores hostel på jer. 

 

Program for studietur 31. marts til 6. april 

 Søndag 31. marts Mandag 1. april Tirsdag 2. 

april 

Onsdag 3. 

april 

Torsdag 4. april Fredag 5. april Lørdag 6. april 

Morgen 

06:00 – 

09:00 

 

7.30 Vi mødes klokken 

på parkeringspladsen 

foran gymnasiet. 

08.00 Afrejse fra Nørre 

Gymnasium. 

 

07.30 - 08.30: Morgenmad 

 

08.30: afgang fra hotel. Til 

fods til Berlin on Bike 

 

09.00 Cykeltur med HC. 

07.00 - 08.00: 

Morgenmad. 

 

08.15: Afgang 

fra hotel. 

Besøg på 

Friedrich 

Engels 

Gymnasium. 

06.30 - 07.00: 

Morgenmad. 

 

07.30: Afgang 

fra hotel til 

Gläsernes 

Labor den 

anden halvdel 

holder fri. 

07.00 - 08.00: 

Morgenmad 

 

08.30: Afgang fra 

hotellet. Besøg 

på 

Medicinhistorisk 

museum – 

Rundvisning på 

engelsk 

 

08.00 - 09.00: 

Morgenmad 

 

 

Tidlig afgang fra 

hostel. 

 

Morgenmad evt. i 

form af 

madpakke. 

 

 

Formiddag 

09:00-12:00 

Med færge Gedser-

Rostock. 

ca. 17.00: Cykeltur med HC og 

KD. 

Forsøg og 

gruppearbejde 

09.00-13.00: 

Hold 1 

 12.30 Afgang fra 

hostel. 

 

 

https://berlinonbike.de/en/?gclid=EAIaIQobChMIjo3H_a2f4QIVSsKyCh1_Gg8uEAAYASAAEgK5MvD_BwE
https://berlinonbike.de/en/?gclid=EAIaIQobChMIjo3H_a2f4QIVSsKyCh1_Gg8uEAAYASAAEgK5MvD_BwE
https://feg.berlin/
https://feg.berlin/
https://feg.berlin/
https://feg.berlin/
https://feg.berlin/
https://feg.berlin/
https://www.bmm-charite.de/
https://www.bmm-charite.de/
https://www.bmm-charite.de/
https://www.bmm-charite.de/


Vi cykler rundt i Berlin og ser 

forskellige – også nogle ikke-

turistede – steder og 

kvarterer. Formålet er dels at 

opleve Berlin, dels at arbejde 

med temaet 

”erindringssteder” – dvs. 

hvordan man som individ og 

samfund forholder sig til 

fortiden 

(Vergangenheitsbewältigung). 

 

Frokost undervejs. 

 

med de tyske 

elever. 

 

Frokost kan 

købes i 

skolens 

kantine 

(Mensa). 

arbejder i 

laboratoriet. 

Hold 2 har fri. 

13.30 Besøg på 

Gedenkstätte 

Hohenschönhausen 

(Stasi-Museum). 

med rundvisning på 

dansk eller engelsk. 

Eftermiddag 

 

Ankomst oh 

indkvartering. 

 

Sen eftermiddag: Vi gå 

en tur og orienterer os 

om kvarteret, hvor vi 

bor. 

Cykelturen afsluttes ved 

17.00-tiden. 

”Mein 

Lieblingsort” 

eller anden 

aktivitet med 

de tyske 

elever om 

eftermiddagen 

11.30: HC 

følger hold 2 

til 

Laboratoriet – 

afgang kl 

11.30 fra 

hostel 

13.00-17.00 

Hold 2 

14.00: Historisk 

Eftermiddag. 

Besøg i Det tyske 

Nationalmuseum 

- ”Deutsches 

Historisches 

Museum”. 

Vi ser udstilling 

om Tyskland fra 

Eftermiddagen fri. 

 

Forventer at 

være hjemme ca. 

kl. 15.30 på 

Nørre 

Gymnasium. 

https://www.stiftung-hsh.de/
https://www.stiftung-hsh.de/
https://www.stiftung-hsh.de/
https://www.stiftung-hsh.de/
https://www.dhm.de/besuch%20und%20service/
https://www.dhm.de/besuch%20und%20service/
https://www.dhm.de/besuch%20und%20service/
https://www.dhm.de/besuch%20und%20service/
https://www.dhm.de/besuch%20und%20service/
https://www.dhm.de/besuch%20und%20service/


arbejder i 

Gläsernes 

Labor 

Hold 1 

ledsages til 

Berlin og kan 

bruge 

eftermiddagen 

efter eget 

valg. 

deling til 

genforening. 

Entré €1 per 

person. 

Mødetid og -

sted meddeles 

senere. 

Aften 

 

Aftensmad i grupper. Aftensmad i grupper efter 

eget ønske. 

Aftenen er fri. Frivillig musik- 

arrangement i 

Konzerthaus 

Berlin. 

Aftensmad i 

grupper. 

Friaften. Afsluttende 

fællesspisning – 

afsløres i Berlin på 

dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.konzerthaus.de/de/
https://www.konzerthaus.de/de/
https://www.konzerthaus.de/de/
https://www.konzerthaus.de/de/


Adresser 

The Circus Hostel (her bor vi) 

Weinbergsweg 1A, 10119 Berlin, Tyskland 

GCH2+XM Berlin, Tyskland 

www.circus-berlin.de 

+49 30 20003939 

 

Gläsernes Labor 

Campus Berlin-Buch GmbH 

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin 

Tel.: 030 948929-28 

Fax: 030 948929-27 

info@glaesernes-labor.de 

Transport: U8 fra Rosenthaler Platz til Gesundbrunnen. S2 til Berlin Buch. Bus 353 til Campus Buch. Cirka 50 minutter. 

 

Friedrich Engels Gymnasium 

Emmenthaler Straße 67, 13407 Berlin 

Transport: U8 fra Rosenthaler Platz til Residenzstraße. Cirka 30 minutter. 

 

Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité  

Charitéplatz 1 (ehemals: Schumannstraße 20/21), D 10117 Berlin 

Tel +49 30 450-536156   

Fax +49 30 450-7536905 

bmm@charite.de  

www.bmm-charite.de  

mailto:info@glaesernes-labor.de
mailto:info@glaesernes-labor.de
mailto:bmm@charite.de
mailto:bmm@charite.de
http://www.bmm-charite.de/
http://www.bmm-charite.de/


Transport: Flere muligheder – til fods ca. 20 minutter eller med bus 142 fra Rosenthaler Platz cirka 12 minutter. 

 

DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM 

Zeughaus und Ausstellungshalle 

Unter den Linden 2 

10117 Berlin 

 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 

Genslerstraße 66, 13055 Berlin 

Transport: U8 fra Rosenthaler Platz til Alexanderplatz. Tram (sporvogn) M5 til Freienwalder Straße. Cirka 40 minutter. 

Huskeliste 

Pas  

Studiekort 

Blåt og gult sygesikringskort 

Tjek, at din families forsikring dækker hjemtransport i tilfælde af sygdom 

Rejseprogram – disse sider. Giv evt. link til dine forældre. 

Skolesager + papir, blyant. 

Kontokort og/eller kontanter. 

Måske en madpakke til udrejsen. 

Toilet- og hygiejneartikler 

Medicin – meddel rejselærerne i særlige tilfælde. 

Påklædning: praktisk tøj til udendørs brug, godt fodtøj. Men også sejt tøj og sko. 

Håndklæder (men ikke sengetøj, det er inkluderet) 

Hvad du i øvrigt har brug for til dagligt. 

Ca, KD og HC 


