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Studietursprogram 2a 2018 – Córdoba og Madrid 

 Morgen Eftermiddag 

Tirsdag d. 
3/4. 

Vi mødes i lufthavnen kl. 8.30 ud for 
Norwegian-skranken. I skal ikke selv 
tjekke ind. Det gør vi samlet. Vi flyver kl. 
10.30 med Norwegian (D8 6111) til 
Madrid. John og Adrián rejser ud med 2a 

Ankomst Madrid, Barajas 13.55. 
Vi hentes i en bus og køres til 
Don Benito, hvor vi følger det 
spanske program indtil man. d. 
9/4 

Mandag  
9. april 

Vi mødes på busstationen kl. 7.30, hvor vi 
tager en tårevædet afsked med vores 
spaniere, forlader Don Benito i bus og 
kører mod Córdoba, hvor vi kl. 13 skal 
se ”La Mezquita-Catedral”. Moskéen der 
blev til en katedral. Læs her: 
https://www.kristeligt-
dagblad.dk/rejser/mosk%C3%A9en-i-
cordoba-der-blev-til-en-katedral  
 
 

Ankomst til Madrid ved  22-23-
tiden. Vi skal bo på ”Mola Hostal” 
på Calle Atocha 16, 28012 
Madrid, tlf: +34 915900509 
http://www.molahostel.com/en  

 
Måske lille slentretur i området 
så I ikke bliver væk... 

Tirsdag 
10. april 

07.00-08.00: Løbetur i Retiroparken ved 
Jette 
08.30 – 9.30 - Morgenmad 
9.00 – 12.00 – Historisk vandretur i 
Madrid med John 
12.00-13.00 - Frokost 
 

13.00-15.00: Mindesmærket for 
11. marts på Atochabanegården 
og derefter gåtur i Retiroparken.  
15.30-18.00: Museo El Prado 
Aftenen er til fri disposition 
 

  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/rejser/mosk%C3%A9en-i-cordoba-der-blev-til-en-katedral
https://www.kristeligt-dagblad.dk/rejser/mosk%C3%A9en-i-cordoba-der-blev-til-en-katedral
https://www.kristeligt-dagblad.dk/rejser/mosk%C3%A9en-i-cordoba-der-blev-til-en-katedral
http://www.molahostel.com/en
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Onsdag 
11. april 
 
 

07.00-08.00: Løbetur i Retiroparken ved 
Jette 
08.00-09.00: Morgenmad 
09.00-12.00: Fotokatering i Madrid 
12.00-14.00: Frokost plus I finder selv til 
Chueca 
 
 
 

14.00-17.00: Vi mødes ved 
metrostationen Chueca og skal 
på vandretur i Chueca og 
Malasaña. Begge bydele spillede 
en hovedrolle under La Movida 
Madrileña, den sprudlende 
kulturrevolution der fulgte i 
kølvandet på Franco. Her vil vi 
bl.a. komme forbi den 
legendarisk bar ”Vía Lactea” 
(Mælkevejen) 
19.15-21.00: Museo Reina Sofia 
Vi skal bl.a. se Picassos 
mesterværk Guernica 

Aften: – Flamencoshow el. lign. - 
Frivilligt  

 

Torsdag  
12. april 

07.00-08.00: Løbetur i Retiroparken ved 
Jette 
08.00-9.00: Morgenmad 
9.00-11.00: Mercado San Miguel – Lille 
indkøbsopgave 
11-13.00 ”Azotea del Circulo de Bellas 
Artes” Vi ser en af Madrids bedste 
udsigter og besøger udstillingen ”Picasso 
y el Museo”. En udstilling der beskriver 
hvordan Picasso lod sig inspirere af 
andre værker 
13.00-14.00: Frokost 

Eftermiddagen er til fri disposition 
21.00: Vi går ud og spiser 
sammen og siger farvel til 
Spanien 
 
 
 

Fredag d.  
13. april 

08.00-9.00: Morgenmad 
10.00: Vi checker ud af hotellet, men 
lader bagagen stå. 
11.30 – Vi tager fra hotellet mod Barajas 
Lufthavnen via Atocha-banegården. I skal 

15.00-18.10 Vi flyver med 
Norwegian (DS6112) til 
København 
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altså selv kunne slæbe bagagen ad 
trapper og i tog og bus. 
 

ORDENS-
REGLER 

Studierejsen er en del af undervisningen 
på Nørre G, hvorfor der gælder de 
samme regler for tilstedeværelse og 
forberedelse på selve 
studierejsen, som der gør i hverdagen på 
Nørre G. Når man som elev er på 
studierejse, fungerer man som 
ambassadør for Nørre G. Skolen 
forventer derfor, at man opfører sig 
ordentligt og overholder de regler og 
normer, der gælder i det pågældende 
land. På studieturen må man kun indtage 
alkohol i små mængder (under ingen 
omstændigheder spiritus), og man må 
ikke være beruset.  
Overtræder man skolens rejseregler, 
vil man blive sendt hjem fra studierejsen 
på egen regning. 

 

PAKKE-
LISTE 

Håndbagage og kuffert (23kg.) 
Pas – TJEK GYLDIGHED 
OG TAG ET BILLEDE AF DIT PAS MED 
DIN MOBIL 
Blåt sygesikringsbevis!!! 
Egen rejseforsikring. Fx til brug ved 
hjemtransport ved sygdom. 
Penge (1000-2000 kr.) 
(Vi har jeres billetter) 
Mobil / kamera 
Blok og kuglepen til feltarbejde 
Navn og adresse på den elev I skal bo 
hos i Don Benito 
Paraply 
Tøj og sko der kan tåle regn og tåle at 
man går langt. På hotellet udleveres et 
håndklæde. 
En varm trøje eller to. Det kan meget vel 
være koldt i Don Benito og Madrid... 
En lille gave til den spanske familie  

 

LÆRERE 3/4 – 10/4: John Hansen og Merian Storm 
8/4 – 13/4: Jette Sindbjerg Martinsen og 
Stinne Bo Schmidt 
 

 

 


