
Program for studierejsen til Washington DC, USA, 2d 2017  

Lærere: Rabia og Cecilie  

 

 

Dato Aktivitet, tid og sted 

Lørdag 18-

03-2017 

 

Lørdag mødes vi ved check-in-disken kl. 7:30 i Københavns lufthavn. Vi starter 

check-in samlet på dette tidspunkt. Afgang 10:35 fra Kastrup.  

Lørdag lander vi i Washington kl. 16.45. Her bliver I hentet i lufthavnen af jeres 

værtsfamilier og tager med dem hjem. Herefter Indkvartering, spisning og ophold 

hos værtsfamilier.  

Bemærk: alle tidspunkter er angivet i lokaltider. 

Søndag 19-03-

2017 

 

Hos værtsfamilierne. Privat program. 

Mandag 20-

03-2017 

 

7.30 Følge undervisning på George C. Marshall High School. 
 

12.00 Udflugt til National Museum of African and American Histroy and Culture 

15:00 Tur i området.   

 

 

Tirsdag 21-03-

2017 

 

7:30 Mødes i skolen (GCM) 

9.00 Bipartisan Policy Center. Møde m. John Fortier, Ph.D. Director.  
http://bipartisanpolicy.org/person/john-c-fortier/ 
 

11:30 Fælles frokost på Union Station 

12:00  Lincoln Memorial, Martin Luther King Memorial, Washington Monument og 
National Mall 
 

 

Onsdag 22-03-

2017 

 

7:30 Mødes i skolen (GCM) 

10:50  Besøg på US Capitol building  

https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/tour 

https://www.visitthecapitol.gov/plan-visit/prohibited-items 

https://www.supremecourt.gov/visiting/visiting.aspx 

11.30 Fælles frokost på Potbelly Sandwich Shop (1701 Pennsylvania Ave. NW) 

 

13:00  George Town 

http://bipartisanpolicy.org/person/john-c-fortier/
https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/tour
https://www.visitthecapitol.gov/plan-visit/prohibited-items
https://www.supremecourt.gov/visiting/visiting.aspx


http://www.freetoursbyfoot.com/guide-visiting-georgetown-dc/ 

 

Torsdag 23-

03-2017 

 

7:30 Mødes i skolen (GCM) 

8:10 9/11 Memorial og Pentagon 

kl. xx Arlington National Cemetery 

              Frokost 

kl. xx Museum of National History 
 
18.00-19:30 Potluck dinner i George C. Marshall High School.  

Fredag 24-03-

2017 

 

Rejsetider:  
 
Fredag 24.03 kl. 19.20 letter flyet fra Washington, Dulles Airport (check-in skal være afsluttet kl. 

17.00). Flyet er Lufthansa LH 419. Bemærk: alle tidspunkter er angivet i lokaltider. 

 

Lørdag 25-03-

2017 

 

Rejsetider:  
Lørdag 25.03 ankommer vi til Frankfurt lufthavn kl. 7.55. 12.30 letter flyet fra Frankfurt lufthavn. 

Flyet er Lufthansa LH828 og vi lander i Københavns Lufthavn kl. 13.55 lørdag. Bemærk: alle 

tidspunkter er angivet i lokaltider. 

 

 

Besøgsskolen i Washington DC: 

Marshall High School http://www2.fcps.edu/MarshallHS/  

7731 Leesburg Pike  
Falls Church, Virginia  
22043  
Telephone: 703-714-5400  

Pas: 

Alle skal have gyldigt pas som gælder mindst 6 måneder efter udrejse fra USA, dvs. jeres pas skal gælde 

mindst til 26. september 2017. Sørg for at jeres pas er i orden senest til vinterferien 2017. 

Visum: 

Alle skal have gyldigt ESTA visum til USA. Det koster 14 US dollars at få et ESTA visa. Denne udgift betales af 
jer selv. I ansøger om ESTA visa her: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  
Når I ansøger om ESTA, skal I have en række oplysninger klar: 1) pas 2) rejsedatoer, flynumre, og 
skoleadresse i USA, samt telefonnr. på skolen 3) dankort til betaling. Udfyld ansøgningen ca. 1 md. før vi 
rejser og senest 1 uge før afrejse. I skal gemme kvitteringen for jeres bekræftelse på jeres computer og 
sende den til Rabia eller Cecilie. 
Bemærk: Hvis en rejsende siden 1.marts 2011 har besøgt Iran, Irak, Syrien eller Sudan såvel som rejsende 
med dobbelt statsborgerskab, hvor et af nævnte lande indgår, skal der søges et ”rigtigt” visum til USA. 
Læs evt. også her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/usa-pas-og-visum/   
 

http://www.freetoursbyfoot.com/guide-visiting-georgetown-dc/
http://www2.fcps.edu/MarshallHS/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/usa-pas-og-visum/


 

 

Medicin på rejsen: 

Har du brug for at medbringe medicin på rejsen skal du selv undersøge om denne medicin kræver en 
medicinattest for at kunne indføre den i USA, samt selv sørge for at få denne attest. Du kan læse om dette 
her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/  + 
http://www.sum.dk/Sundhed/Medicin-og-apoteker/Medbringelse-af-medicin-paa-rejse.aspx   
I skal oplyse dette til Rabia eller Cecilie i god tid inden rejsen. 
 
Forsikring: 

Afbestillingsforsikring ER inkluderet i prisen. 
Rejseforsikring er IKKE inkluderet i rejsens pris, dvs. en forsikring som dækker sygdom i USA, lægebesøg, og 
hjemtransport eksempelvis. Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i USA. 
Mange har allerede privat rejseforsikring, som en del af deres almindelige forsikringer i hjemmet.  
Ellers kan denne købes for fra ca. 532,80 kr. til 798,69 kr. Diskuter spørgsmålet med dine forældre. Læs på 
Goudas hjemmeside om ungdomsforsikring, typer og priser.  
 
Vi rejser med Alfa Travel. Alfa Travel skriver således om forsikring: ”AlfA Travel samarbejder med Gouda 
Rejseforsikring. Kontakt din rejsekonsulent for rådgivning om, hvilken forsikring der dækker jeres behov. Du 
kan også læse mere om forsikring hos Gouda og bestille her: https://www.gouda.dk/koeb-rejseforsikring.”  
 
Mad: 

På flyveren ud og hjem flyver vi med Lufthansa. Almindelig flymad/måltider er inkluderet – har man derfor 
større sult eller andet, medbring selv derefter. 
I Washington ER mad inkluderet i prisen, dvs. I får mad hos værtsfamilierne. 
 
 
Bagage og sædereservation på flyturen: 

Sæde reservation er inkluderet i prisen. I skal ikke selv reservere sæde.  
I må medbringe 1 stk. håndbagage à 8 kg (suitcase/board case (55 x 40 x 20 cm) or garment/suit bag (57 x 
54 x 15 cm) og 1 stk. inchecket bagage à 23 kg 
 
Mobil og el i USA: 

Husk at tjekke priser på telefoni i USA og tjek priser på brug. Medbring ligeledes en konverter/adaptor (i 
USA benytter man sig af 110/120 volts AC, 60Hz som strømkilde).  
 
Oversigt over værtsfamilier i Washington DC: 

Er sent til jer i Lectio 

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/
http://www.sum.dk/Sundhed/Medicin-og-apoteker/Medbringelse-af-medicin-paa-rejse.aspx
https://www.gouda.dk/koeb-rejseforsikring

