
Plan for studietur 2x + 2x Fr/Ty 

Tiderne for aktiviteterne er ca.-tidspunkter. Husk at høre med læreren forinden, der kan ske ændringer undervejs. 

  

Tirsdag 14/3 Onsdag 15/3 Torsdag 16/3 Fredag 17/3 

8.15 Mødetid på Nørre G. 
 
9.00 Afgang fra Nørre G med bus 
 
Cirka 17.00 Ankomst Berlin 
 
Vi går til Hostel med baggage, pak 
gerne i en rygsæk, skuldertaske, 
hjulkuffert eller lign.  
 
Ca 19.00 Vi mødes og går en tur i 
området. Vi finder et sted samlet 
eller i grupper at spise let 
aftensmad.  
 
De spændende gader i området: 
- Kolwitzplats/kolwitzstrasse 
- Kastanienalle  
- Oderbergerstraasse 
 
Kædebutikker og lign findes på 
Alexanderplatz. 
 
Adresse Hostel:  
Hotel Transit Loft 
Immanuelkirchstraße 14A 
10405 Berlin 
 

9.15 Afgang.  
10.30 Rundvisning i Berliner 
Unterwelten, hvor vi skal ned i 
det gamle bunkersystem og se 
spor efter især den kolde krig. 
Tag gode vandresko på.  
 
 
12.00 Besøg på udstillingen 
“Mythos Germania” ved Berliner 
Unterwelten. 
 
12.30 Frokostpause i 
Gesundbrunnen Center. 
 
13.30 Vandring til og igennem 
Bernauer Strasse. Grænsen 
mellem øst og vest gik på hver 
side af gaden, i dag er det et 
minde-område.  
 
Cirka 16.00 fri.   
 
 

Laboratoriedag i Gläsernes Labor. 
Adresse: Robert-Rössle-Str. 10, 
13125 Berlin-Buch. Bygn. A13. 
 
Morgenhold: Astrid, Zahra, 
Fatima, Mudi, Maiken, Jonathan, 
Ida, Maria, Alexander, Louise, 
Omama, Cecilie og Rabia. 
 
7.30 Første hold mødes med 
Mette foran hostlet.  
9-13 Laboratorietid. Det andet 
hold har fri. 
 
Eftermiddagshold: Johannes, 
Sylvester, Jakob Maziar, Mathias, 
Oskar, Jørgensen, D.H., Nicklas, 
Artin, Rune, Metecan, Ahmad, 
Karim og (Kasper) 
11.30 Afgang til laboratorium.  
13.00-17.00 Laboratorietid.  
Morgenholdet har fri. 
 
 
 
 
 

8.30 Fælles afgang til 
Stasifængslet  
10.00 Rundvisning på 
Hohenschonhausen.  
 
Ca. 13.00 frokostpause. 
 
15.00 Vi mødes til en skattejagt i 
på Unter den Linden. I skal i 
grupper finde forskellige former 
for monumenter.  
 
 
18.00 Vi mødes til fælles middag 
som betales af rejsebudgettet. 
Restauranten offentliggøres i 
Berlin. 

 

Berlin fortsat (Franskelever følger andet skema her).  



Lørdag 18/3 Søndag 19/3 Mandag 20/3 Tirsdag 21/3 Onsdag 22/3 

Ca. 7.30 Franskelever 
samlet afgang fra Hostel 
med Susanne.  
 
10.05 Franskelever afgang 
fra Berlin Tegel sammen 
med Susanne. 
 
11.50 Franskelever lander i 
Paris (Charles de Gaule), 
hvor I modtages af 
fransklærere.  
 
11.40 tyskelever afgang: 
12.30 Rundvisning på 
Science museum om 
medicin (MR).  
 
Efterfølgende besøg på 
Spektrum. 

08.45: Afgang Hostel 
 
9- ca. 16: Cykeltur med NW 
Vi cykler rundt i Berlin og 
ser forskellige – også nogle 
ikke-turistede – steder og 
kvarterer (primært i det 
tidligere Østberlin). 
Formålet er dels at opleve 
Berlin, dels at arbejde med 
temaet 
”Erinnerungskultur” – dvs. 
hvordan man som individ 
og samfund forholder sig til 
fortiden. 
 
Efter cykelturen: Mulighed 
for at besøge ”Flohmarkt 
im Mauerpark” (åbent 
indtil kl. 18.00) 

8.15 Afgang fra Hostel. 
Skolebesøg på Friedrich-
Engels-Gymnasium. 
Formålet er at træne jeres 
tyske og få indblik i 
undervisningen i Tyskland 
og unges hverdag. 
 
I er i mindre grupper med i 
en undervisningstime, og I 
arbejder i små grupper 
sammen med de tyske 
elever om et lille kemi-
projekt. 
Om eftermiddagen 
arbejder I i grupper (tyske 
og danske elever) om et 
sted i Berlin.  
 
Der er mulighed for at 
købe frokost i skolens 
kantine men medbring en 
snack til formiddagen. 
 
Aften: Frivilligt: 
Theatersport Berlin: Das 
Match.  
Improvisationsteater på 
Berlin Kabaret Anstalt. 
Afgang fra Hostel kl. 19.00. 
Stykket varer fra kl. 20 til 
ca. 22.30. 
 

Kl. 9.00-ca. 14.00: Opgaver 
i grupper med fokus på 
sproglig træning. 
 
 
Aften: Fællesmiddag 

7.15 afgang fra Hostel. 
Hjem med bus. 
 
Vi mødes på 
Alexanderplats, hvor der er 
afgang kl. 8.00.  
Der kan ske ændringer, tjek 
med rejselæreren. 
 
 
Ankomst Nørre G cirka kl. 
16.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærerne:  
Susanne 
Mette R. 
Nina W. 
 

 



 

 

Hostel adresse: 

Hotel Transit Loft 

Immanuelkirchstraße 14A 

10405 Berlin 

 

 
Praktiske ting  
HUSK: 

- Gyldigt pas 
- Det blå sygesikringsbevis 
- Studiekort 
- Lommepenge og gerne et visakort 
- Pen og papir 
- Personlig medicin 
- Evt. sovedyr 
- Når I pakker: Husk at når man er på tur, så er man meget mere udendørs, end på en normal gymnasiedag. Husk derfor varmt tøj, 

fx vinterjakke samt sko, som er gode at gå i. Det er også en god ide at have en lille dagrygsæk eller taske med til dagsture så I har 
plads til lidt vand, en trøje, programmet mv.  

 
 

Download:  

Før I tager af sted er det en god ide at downloade ting til jeres tablet eller mobiltelefoner, så I ikke skal bruge netforbindelse uden for hostel. 

Download: E-reolen og lån eller download:  

- Pocket Berlin (fra Lonely Planet) 

- Berlin (Vide Verden-serien fra Århus Uni-forlag) 

- Hallo Berlin (til studieture) 

- Google Maps – så vidt jeg ved kan I downloade et kort, som ikke hele tiden går på nettet og opdaterer. 

 



Regler for studietur 

Studieturen er en faglig tur, som betragtes som undervisning uden for skolen, og der gælder derfor samme ordensregler som for al anden 
undervisning. Oplever I problemer, skal I altid tage kontakt til lærerne. 

  
Dagsprogram: I skal møde op til aftalt tid og deltage i programmet under hele turen. Når dagens program er slut, så sørg for at I ved, hvor og hvornår I 

skal møde næste dag.   

Alkoholpolitik: Det er ikke tilladt at købe og drikke spiritus på turen. Det er tilladt i begrænset omfang at nyde øl eller vin, når dagens program er 

overstået. I må ikke optræde berusede. Vi forbeholder os ret til at sende elever hjem på egen regning hvis det sker. I må ikke købe alkohol på færgen.  

På Hostlet: Kl. 23 er værelserne stilleområde, så dem der gerne vil sove har mulighed for det. Det er ikke tilladt at have fest og musik på værelserne, 

så lad højttalerne blive hjemme! 

I byen: I må ikke gå alene. Gå altid mindst to sammen, når I er ude i byen. Vær også sød til at tage hinanden med, så ingen sidder tilbage uden 

”makker”. I Berlin er det ikke tilladt for unge under 18 år at gå på gaden efter kl. 24. Hav altid adressen på vores hostel på jer.  

 


