
 

    
 

Lørdag I de baskiske familiers skød. Tid til interviews. Sammen med 
 

14. marts   familierne. 
 

Søndag I de baskiske familiers skød. Tid til interviews.  
 

15. marts    
 

Mandag 8.00 – Vi mødes på Botikazar  
 

16. marts 8:30-10:30   
 

 PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:  
 

 ”WHO ARE THE DANES?”  
 

 -10:30-11:30 tiempo libre  
 

 -11:30-12:40  
 

 CLASE DE INGLÉS  
 

 -12:40-14:35  
 

 FAREWELL PARTY/CENA DE DESPEDIDA  
 

Tirsdag Vi tager bussen til Madrid tidlig om morgenen, hvor vi Slentretur i 
 

17. marts skal bo på:  Madrid, når vi 
 

 ”Hostal Aguilar” http://www.hostalaguilar.com/ , Madrid. ankommer, så I 
 

 Carrera de San Jerónimo 32, 2º piso - 28014 Madrid, kan orientere jer i 
 

 España | Tel/Fax: 91 429 59 26 / 91 429 36 61 / 91 429 kvarteret. Aftenen 
 

 
26 21 | 617 122 277 | aguilar@hostalaguilar.com 

er til fri disposition 
 

  
 

 Hotellet ligger meget centralt – tæt på muséerne og på  
 

 Puerta del Sol. Nærmeste metro er “Sol” og “Sevilla”.  
 

   n 
 

Onsdag 9.00: Byløb i Madrid i grupper 13 – 16 Vi 
 

18. marts   besøger muséet 
 

   Reina Sofia. 
 

   Kl. 17 går vi forbi 
 

   Estación de 
 

   Atocha og ser 
 

   mindesmærket for 
 

   11. marts. 
 

   Om aftenen er der 
 

   mulighed for 
 

   frivillige 
 

   arrangementer: 
 

   Koncert 
 

   Spisning 
 

   http://www.guiadel 
 

   ocio.com/madrid 
 

    
 



 

  http://www.esmadr 
  id.com/en/portal.d 

  o 
   

Torsdag Vi tager på heldagstur til Toledo. En af Spaniens mest Fri aften/sen 
19. marts interessante byer pga. en historie der strækker sig eftermiddag. 

 tilbage til bronzealderen, men især bærer mærker  

 fra ”La Convivencia” (711-1492) dvs.”sameksistensen,  

 da jøder, kristne og muslimer levede fredeligt sammen i  

 byen.  

   

Fredag 9.00: Vi besøger markedet San Miguel, hvor I løser en 13-16: Vi 
20. marts indkøbsopgave. besøger ”El 

  Prado”-muséet. 
  Billedkunstelever 
  viser rundt 
  Aften: Fælles 

  afskedsmiddag. 
Lørdag Vi tjekker samlet ud af ”Hostal Aguilar”, hvor vores Afgang fra Madrid 

21. marts bagage opbevares. Resten af kl. 16.55 med KL 
 formiddagen/eftermiddagen er til indkøb etc. Kl. 14 tager 1704 over 
 vi ud i lufthavnen Amsterdam. 
  Hjemkomst 
  Kastrup kl. 22.30 

  med KL1139 
PAKKE- Pas – TJEK GYLDIGHED  

LISTE Blåt sygesikringsbevis!!!  

 Egen rejseforsikring.Fx til brug ved hjemtransport ved  

 sygdom.  

 Penge (1000-2000 kr.)  

 (Vi har jeres billetter)  

 USB stick med PPTs. Det er jeres præsentationer af jer selv  

 og ”Who are the danes?”. De oplæg I skal holde på Botikazar.  

 Mobil / kamera  

 Kopi af interviewliste - 3 printede spørgeskemaer som I vil  
 bruge til jeres interviews med familierne.  

 Blok og kuglepen til feltarbejde  

 Navn og adresse på den elev I skal bo hos  

 Paraply  



 

Tøj og sko der kan tåle regn og tåle at man går langt  
En varm trøje eller to. Det kan meget vel være koldt i 
marts i Bilbao – og Madrid... 
En lille gave til den baskiske 
familie Håndklæde til Madrid. 

 
LÆRERE Jette Sindbjerg Martinsen  

Helen Parsbæk Pedersen 

Nis Skaun Vraasøe 
 

I Bilbao bor vi på Petit Palace Arana Bilbao, C/ Bidebarrieta, 2 -  
Bilbao (Bilbao) – Spain, +34 944 156 411 

 


