
Program for studierejsen 2b KOS 2017 

 

Mandag 8/5 ankomst Beijing afgang Kastrup: kl. 21:00  

Men vi mødes kl. 18:00 i Kastrup terminal 3, Fly nr. SK 995 

Vi ankommer i Beijing kl. 12:00 

Vi bliver afhentet i Beijing lufthavn af skolen i Qinhuangdao. 

Busrejsen vil tage ca. 3-4 timer, hvorefter I vil møde jeres værtsfamilier. 

 

Mandag aften: der er I sammen med jeres værtsfamilier. Nærmer information 

herom. 

 

Ugen i Qinhuangdao tilrettelægges af kineserne. 

 

Lørdag 13/5 

Vi afrejser med bus fra Qinhuangdao til Beijing kl. 07.30 

Kl. 13: ankomst Beijing – hvor vi skal bo: Kings Joys Hotel  

http://www.kingsjoyhotel.com/photos/ 

 

Søndag 14/5: 

Lama- og Konfutsetempel 

Himlens Tempel - park 

 

Mandag 15/5 

Sommerpaladset 

Det olympiske Park – The Bird Nest 

 

http://www.kingsjoyhotel.com/photos/


Tirsdag 16/5 

Besøg på ambassaden og 798, Art District 

 

Onsdag 17/5 

Maos Mausoleum + Den forbudte By 

Wangfujing Food Market 

 

Torsdag 18/5 

Hjemrejse kl. 14.50 fra Beijing. 

Ankomst i Kastrup lufthavn kl. 18:40 

FLY: SK 996  

 

Generelle informationer: 

Hvis du har en eller anden form for diagnose, allergi eller andre specielle forhold, 

skal vi have besked om dette – også selvom I har oplyst om dette, så vil vi gerne 

informeres skriftligt om dette. 

Hvis I tager medicin, så skal I huske at tage dette med i jeres håndbagage, samtidig 
med at oplyse os (Lærerne) om den medicin I tager, således vi ved bedst mulig 
besked. Herudover kan det være en god idé at medbringe piller med mod diarré, da 
uheldet kan være ude, når man rejser. 
 
I må samtidig ikke drikke på jeres hotelværelser eller samles på værelser efter kl. 22. 

I skal altid gå mindst tre ad gangen – og det er et KRAV. 

I skal være friske til dagens program og I må kun drikke moderat – det er en 

studietur og ikke en ferie. 

 
Vaccinationer 



Kina er et stort land, og det er afhængigt af destination hvilke vaccinationer, der 
anbefales. Rejser man i de store byer på Østkysten, er det som regel fint med 
stivkrampe og hepatitis A og B.  
Den Kinesisk møntfod 
Den kinesiske møntfod hedder officielt Ren Min Bi – eller folkepenge – og skrives 
forkortet RMB. Yuan anvendes også officielt. Den internationale betegnelse er 
Chinese Yuan forkortet CNY.  
Veksling af valuta 
Når du ankommer til Kina kan du bruge dankort eller visa kort til at hæve i en 
bankautomat i lufthavnen. Alle kendte kreditkort kan anvendes i de store byer i 
Kina, også i pengeautomater. (Det gælder dog ikke visa elektron. Kortet skal være et 
kreditkort, som et VISA-Dankort eller Mastercard) Det er dog en god idé, at have 
vekslet nogle kontanter inden ankomst til Kina, i tilfælde af at automaten ikke virker 
i lufthavnen. 
Danske kroner kan veksles direkte til kinesiske RMB hjemmefra ved din egen Bank 
eller andre vekselbureauer så som Forex. Alt efter hvilket kort du har, findes der en 
maksimumgrænse for, hvor meget du kan hæve per gang (normalt maksimum 2000-
2500 kuai) og per 24 timer. 
 

HUSKELISTE til Kina: 

 

- Tøj/undertøj, vi er væk i 11 dage, så det giver sig selv….også varmt tøj, da det 
kan være koldt ved den kinesiske mur. 

- Sko – også fornuftige sko, idet vi skal gå meget indimellem 
- Paraply, vi ved jo ikke præcist hvordan vejret bliver endnu.  
- Notepapir og blyant/kuglepen, hvis I ikke tager computer med.  
- Evt. elektronisk skriveplade som fx ipad 
- Kamera – evt. via jeres smartphone 
- Telefon, husk oplader og adapter til KINA – kan købes i Kastrup lufthavn. I kan 

evt. også investere i en ekstra battery charger til jeres telefon etc. 
- Høretelefoner  
- Bøger til undervejs, rejsen er jo lang 
- Anden underholdning som fx kort 
- Gave til jeres værtsfamilie. 
- Penge – husk hvis I har fx Danske Bank eller lignende, så tjek, hvilke 

vekselgebyrer de tager når I bruger jeres kreditkort i udlandet. 



- Penge – endnu en gang – men til frokost og andet. Vi/skolen betaler for 
transport.  

- Medicin – også fx Panodil, det kan også købes derovre, men flere steder har 
de aldersbegrænsning på.  

- PAS – og gerne andet billede-ID. Det er en meget god idé, at I hele tiden har 
jeres ID-kort med jer.  

- Plastre – man ved jo aldrig, hvad der kan ske… 
- Toiletsager: tandbørste, tandpasta, shampoo, deo, børste, sæbe mv….  
- Jeres gode humør, sic!!!!!! 
- At være søde ved jeres lærer, det er klart! 

 


