Rejseplan
Information
omhandlende

Dag

Dato

Kl

Program

Bemærkninger

Afrejse

Søndag

8. april 2018

06:00

Direkte bus fra Thisted til Billund Lufthavn

Afgang med lejet bus fra Thisted Gymnasium (ved Thy Hallen). I skal
være ved bussen SENEST 05:45

08:30

Ankomst Billund Lufthavn og check-in

Check-in skal være overstået to timer før afgang, dvs. senest 08:40.

10:50 → 12:05

Fly fra Billund til Frankfurt

Afgang Billund Lufhavn med Lufthansa fly nr. LH0837 til Frankfurt
Airport International.

16:20 → 17:25
(UK)

Fly fra Frankfurt til Edinburgh

Afgang Frankfurt Airport Int. med Lufthansa fly nr. LH0964 til Edinburgh
Airport.

Søndag

8. april 2018

Udlevering af bagage og herefter bybus til
vores hotel i Edinburgh

Dag 1

Mandag

9. april 2018

Dag 2

Tirsdag

10. april 2018

Dag 3

Onsdag

11. april 2018

Hjemrejse

Torsdag

12. april 2018

Walking Tour
National Museum
Monkey Barrel Comedy
Interviews m.m.
Dynamic Earth

The Claremont Hotel
14-15 Claremont Cres
EH7 4HX Edinburgh
Tel: +44 131 556 1487
Se programmet
Se programmet

Scottish Parliament
The Real Mary King’s Close

Se programmet

09:00

Tjekke ud og finde ud til lufthavnen

Alle skal have spist morgenmad og være klar til at tjekke ud kl. 9.00. Vi
tager bus ud til lufthavnen.

12:45 (UK) →
15:35

Fly fra Edinburgh til Frankfurt

Afgang Edinburgh Airport med Lufthansa fly nr. LH0963 til Frankfurt
Airport Int. Check-in i Edinburgh senest 10:45.

17:10 → 18:25

Fly fra Frankfurt til Billund

Afgang Frankfurt Airport Int. med Lufthansa fly nr. LH0840 til Billund
Lufthavn.

19:00

Bus mod Thisted

Afgang med lejet bus mod Thisted, når alle har fået udleveret bagage.
Muligvis aftensmad undervejs.
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Fredag

13. april 2018

Fri

Dagen er undervisningsfri som erstatning for søndag d. 8. april.

Kontaktpersoner
Morten Bo Bertelsen (samfundsfag)
Tlf. 21 65 81 64

Thomas Dart Kirkelund (historie og engelsk)
Tlf. 22 40 55 71

Gitte Nystrup Jørgensen (engelsk)
Tlf. 40 55 97 42

Huskeseddel
Før afrejse
1)
2)
3)
4)

Tjek om jeres pas er gyldigt – Gør det i dag.
Sygesikringsbevis - Blå-sikring, hvis man har.
Skal man bruge £ eller Visa/MasterCard. I så fald Visa/Mastercard, har man det så eller skal det laves?
Rejseforsikring

Dagen før afrejse
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Have pas med.
Have lavet en papir-kopi at ens Pas. (I tilfælde af at ens pas, bliver væk, kan en papir-kopi være yderst brugbart)
Penge eller visa medbragt
Sygesikringsbevis og/eller privat forsikring (hvis man har).
Studiekort
Pakket kufferterne - tøj, håndklæde osv. med. Tjek i den forbindelse vejrudsigten for Edinburgh. Tag dog tøj med til al slags vejr.
Lag-på-lag at all times. I skal have gode sko med, for vi går rundt i Edinburgh. Og regntøj er et must i Skotland.
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7) Navn på bagagen. Undgå så vidt muligt at bruge backpacker rygsække. Det er ikke ulovligt, det er som oftest bare lidt mere
besværligt under check in.

I Edinburgh – det der altid skal være med overalt
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pas eller anden gyldig legitimation – dog ikke kopien af ens pas, dette skal være på hotellet.
Sygesikringsbevis og Studiekort
Dette program for ugen begivenheder.
Penge nok til at komme videre, skulle man blive væk fra andre.
Kort over Edinburgh – f.eks. via ens Iphone
Eventuelt udleverede materiale.

Hjemrejsen
1) Pas, penge, sygesikringsbevis og Studiekort.
2) Alt man havde med derned + alt det turist sjov man har købt.

Andet
1) Undersøg, om I får brug for en rejse-adapter til jeres opladere (Skotland bruger vist type G). Kan købes i lufthavnen.
2) Skotland har strengere rygeregler end Danmark. Fx oplyser hotellet, at man ikke må ryge på deres område (altså heller ikke udenfor). Spørg
høfligt, hvor I må ryge – man må kun ryge i særlige udendørs-områder i byen. I hæfter selv for evt. bøder.
3) Vælg en taske/kuffert, der er nem at transportere eftersom vi skal gå et par kilometer for at komme hen til bussen.
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Program
Dag
Søndag

Dato
08.04

Aktivitet
1) Udrejse
2) Indkvartering
3) Aftensmad – forsøg at finde en pub, eller lille spisested, hvor I / vi kan få
noget lokalt inspireret mad.

Bemærkninger
Se detaljeret rejseprogram ovenfor
Lufthavnsbus (bybus) til Waverley Station, hvorfra vi går til
hotellet.

Mandag

09.04

1) Kl. 10:00 Walking Tour med guides fra LocalEyes i to grupper. Vi går fra
hotellet 09:30. HUSK PRAKTISK TØJ

Rundvisningen slutter et sted i Old Town, hvor I får halvanden*
time fri til frokost og shopping.

2) National Museum of Scotland. Vi mødes foran museets hovedindgang kl.
14:00. Prøv at følge en af de frivillige guider på en lille tur rundt på National
Museum. Find noget i udstillingen, I kan bruge som empiri til jeres emne.
10 things to see and do at National Museum of Scotland
Der er afsat 2-3 timer (de lukker kl. 17), men I kan gå før det.

Adresse: Chambers St, Edinburgh EH1 1JF,

3) Monkey Barrel Comedy. Edinburgh elsker comedy og i aften skal vi med
til et show, der hedder Peter Pancakes's Comedy Extravaganza!

OBS: National Museum og Monkey Barrel Comedy ligger tæt
på hinanden. I bestemmer selv, om I vil gå tilbage til hotellet
inden aftenens show eller om I vil blive i området og spise
aftensmad.

Vi mødes foran Monkey Barrel kl. 19:30.

OBS: der er fri entre på mange museer i UK og man kan give en
lille donation.
Hvis tiden er lang, så slå et smut forbi Diagon House (museum
Context) på 40 Victoria Street, hvor der er en Harry Potter shop.

Adresse: Monkey Barrel Comedy, 9-11 Blair St, Edinburgh EH1
1QR, UK
Tirsdag

10.04
1) Coastal Tour?
Firmaet er i skrivende stund ved at undersøge, om de kan tilbyde os en
halvdagstur ud langs kysten. Vi gør det, hvis vi kan. Ellers starter vi dagen på
Dynamic Earth.

Husk at medbringe jeres papirer til interviews
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2) Dynamic Earth
Med naturgeografer i blandt os er vi nødt til at besøge Dynamic Earth.
Hvis vi ikke har været på coastal tur, tager vi ud til Dynamic Earth kl. 10 og så
er der også tid til at se det flotte område ved Holyrood, fx Holyrood Park og
slottet Palace of Holyroodhouse.

Adresse: Holyrood Rd, Edinburgh EH8 8AS, Storbritannien
Åben 10-17:30

3) Interviews
4) Aftenen fri. Find et godt sted at spise og sørg for, at alle har nogen at
følges med. Opfør jer ordentligt og vær hjemme senest til midnat.
Onsdag

11.04

1) Scottish Parliament group gallery talk. Vi skal se og høre lidt om det
skotske parlament kl. 10:45. Vi skal være der i god tid til security check, så vi
går samlet fra hotellet 09:45.
Efter besøget får I ca. en time til at finde frokost inden vi mødes ved næste
adresse kl. 12:45.
2) The Real Mary King’s Close. Spændende rundvisning underground i to
grupper https://www.realmarykingsclose.com/. Turen tager cirka en time og
vi skal være der 15 minutter før start.

Scottish Parliament Building: Edinburgh EH99 1SP,
Storbritannien

Adresse: High Street, 2 Warriston's Close
“The Real Mary King’s Close, given its underground nature, can
be a little difficult to find! Our entrance is situated directly on
the Royal Mile, find us opposite the Mercat Cross and St Giles’
Cathedral.”

MBs gruppe kl. 13:00
TKs gruppe kl. 13:15
3) Interviews og sightseeing. Her kan I fx vælge at besøge Edinburgh Castle
og se The Stone of Destiny.

Adresse: Castlehill, Edinburgh EH1 2NG, Storbritannien

4) Aftenen fri. Find et godt sted at spise og sørg for, at alle har nogen at
følges med. Opfør jer ordentligt og vær hjemme senest til midnat.
Torsdag

12.04

Hjemrejse: Edinburgh- Thisted

Se detaljeret rejseprogram ovenfor
Lufthavnsbus fra Waverley Station. Husk at sørge for noget mad
undervejs.
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