Studietur til Dublin:
2b, april 2019

Overordnede rammer:
Hvornår: Mandag d. 1. april 2019 – fredag d. 5. april 2019

Afrejse mandag d. 1. april:
Fra Aalborg Lufthavn kl. 16.00. I skal selv sørge før at komme til Aalborg Lufthavn til tiden.
Hver person må medbringe 23 kilo baggage. Pakker man for meget, er det ens eget ansvar at betale
tillægsprisen i lufthavnen.

Hjemrejse: Vi lander i Aalborg Lufthavn d. 5. april 17:50 dansk tid. Det er jeres eget ansvar at
komme hjem fra Aalborg Lufthavn.

Transport til og fra Aalborg Lufthavn: Man kan parkere gratis i Aalborg Lufthavn. Skal I tage
offentlig transport, er der information om busser til og fra lufthavnen her:
https://www.aal.dk/tilfra

Kost og Logi:
Vi skal bo på ”Abigail’s Hostel ” i 4 nætter. Morgenmad er inkluderet, men de resterende måltider
skal I selv sørge for. En enkelt aften har vi bestilt bord til fællesspisning. Dette fremgår af
programmet.

Abigails Hostel
7-9 Aston Quay, Temple Bar,
Dublin, D02 DX56
http://abigailshostel.com/
tlf:

00353 01 677 9300

Abigails er et pænt hostel, beliggende meget centralt ved Liffy floden i Temple Bar området og kun
få minutters gang fra Trinity College og hovedgaden Grafton Street.
Abigails er det tidligere Aston Hotel, som er blevet omdannet til hostel. Ved receptionen er der
morgenmadslokale, et lille køkken og fælles opholdsrum ud i et, som er meget pænt og moderne, og
med TV. Der serveres kontinental morgenmad.
I indkvarteres i 8-sengsværelser med køjesenge, bad/toilet og hårtørrer.
Sengelinned er inkluderet men I skal selv medbringe håndklæder.

Program:
Mandag d. 1/4


Vi mødes i Aalborg Lufthavn kl. 16.00.



Rejseplan:

Tirsdag d. 2/4


Skattejagt 9 – 11:30



Besøg på litteraturmuseet MoLi ca. 13-15
https://moli.ie/
- Litterære oplæg



Vi skal se Kilmainham Gaol kl. 16
http://kilmainhamgaolmuseum.ie/



Fællesspisning kl 19 – Celtic Night
https://www.celticnights.com

Onsdag d. 3/4


Gruppearbejde med opgave – Natural History Museum – Udstilling ”Proclaming the
Republic”
https://www.museum.ie/Decorative‐Arts‐History/Exhibitions/Current‐Exhibitions/Proclaiming‐a‐
Republic‐The‐1916‐Rising



Kl 14.30-16.30 skal vi byrundfart med en lokal guide. Rundfarten starter på International
Bar, 23 Wicklow Street.



I har fri ca. kl 18
Torsdag d. 4/4



Afgang til Book of Kells ca kl. 9. Vi har billetter til kl. 10
https://www.tcd.ie/visitors/book-of-kells/



I har eftermiddagen fri.
Fredag d. 5/4



Hjemrejse:



Rejseplan:

Huskeliste til elever:
o Pas (tjek udløbsdatoen).
o Forsikring. I har selv ansvar for at have en dækkende rejseforsikring. Mange af Jer bør
allerede være dækket af Jeres forældres rejseforsikring, men undersøg det, og sørg for at
medbringe kontaktnumre på forsikring, hvis uheldet skulle være ude. Har I ikke en
rejseforsikring kan denne f.eks. bestilles gennem Gouda til rimelige priser.
o Husk det blå sygesikringsbevis (Sørg for at få det bestilt, hvis I ikke har et).
o Hævekort og/eller evt. nogle kontanter. I Irland bruges Euro.
o Håndklæde.
o Praktisk fodtøj/påklædning. Husk eksempelvis en regnjakke.

Kontaktinformationer

Jakob Korsbæk 61269226 eller jk@thisted-gymnasium.dk
Thomas Dart Kirkelund 22405571 eller tk@thisted-gymnasium.dk

