Program for Hamborg 2016
Så nærmer tiden sig for vores rejse til Hamborg og information om turen
kommer her:
Vi skal med bus fra Hobro Banegård til Padborg grundet sporarbejde. Der er
afgang allerede kl. 8.15 fra Hobro. Grundet det tidligere tidspunkt kan vi ikke
benytte skolens bus og vi håber derfor, at I forældre vil være behjælpelige med
samkørsel af eleverne til Hobro. Har nogle af jer mulighed for at køre, hører vi
gerne fra jer. Eleverne skal være i Hobro senest kl. 8.
Ligeledes vil vi opfordre jer til at sørge for samkørsel torsdag aften, når vi er i
Hobro igen. Dette håber vi I kan arrangere indbyrdes, men lad os endelig vide,
hvis vi skal hjælpe med at arrangere.
Vi rejser sammen med 10 elever og to lærer fra Klim Friskole og de bor også på
samme hostel som os. Dog rejser de hjem en dag senere end os.
Eleverne skal medbringe en STOR madpakke til afrejsen, da det næste måltid vi
får i Hamborg, er aftensmad. Medbringes der lidt slik og andet godt til rejsen, er
det helt ok.
Vi skal bo på A&O Hostel som ligger ca. 500 meter fra banegården.
Eleverne har to soverum til rådighed, et til pigerne og et til drengene.
Morgenmaden får vi på hotellet.
Adressen er:
A&O Hamburg Hauptbahnhof
Amsinckstrasse 6-10
20097 Hamburg
Nedenfor følger programmet for turen. Der tages dog forbehold for ændringer,
da vi stadig mangler at få bekræftet aftaler omkring enkelte udflugter.
Mandag
6/6

●
●
●
●

8.15 Afgang fra Hobro banegård m. bus.
11.40 Ankomst Padborg.
11.56 Afgang Padborg m. Tog.
14.02 Ankomst Hamburg.

Tirsdag 7/6

Onsdag 8/6

Torsdag
9/6

● 15.00 Indkvartering på A&O hostel.
● Vi orienterer os i det området vi er landet i, finder et sted
at spise aftensmad, og er hjemme igen ca. kl. 19.
● 21.30 er man på egne værelser.
● 23.00 er der ro på værelserne.
● 7.30-9.00 Morgenmad.
● Formiddag: Ubådsbesøg.
● Frokost.
● Middag: Besøg i Miniatur Wunderland.
● Eftermiddag: Et kig på havnen og videre til St. Michaelis
kirken
● Vi finder et sted at spise aftensmad inden vi tager hjem
til A&O
● 21.30 er man på værelserne
● 23.00 er der ro på værelserne
● 7.30-9.00 Morgenmad
● Besøger Neugamme koncentrationslejr
● Frokost
● Eftermiddag: Havnerundfart
● Tid til at shoppe
● Vi finder et sted at spise aftensmad inden vi tager hjem
til A&O
● 21.30 er man på værelserne
● 23.00 er der ro på værelserne
● 7.30-9.00 Morgenmad
● 10.00 Udtjekning (bagagen bliver opmagasineret på
A&O)
● Formiddag: Besøg på kunstmuseum
● Frokost, samt indkøb af sandwich eller lign. til rejsen
hjem
● 14.50 Afgang Hamburg
● 21.12 Ankomst Hobro

Pakkeliste
● Madpakke og drikkedunk til togrejsen

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Et par gode sko til at gå langt i
Sovepose (evt. pude)
Lagen
Toiletsager
Sygesikringsbevis - både det gule og det blå.
Pas
Håndklæde
Mobil + lader
En lille taske til at have med på ture
Evt. medicin (vi vil gerne have besked herom)
Mht lommepenge anbefaler vi ca. 50 euro pr. elev, men vi har også
fuld tillid til, at I taler med jeres børn om, hvor mange penge de må
bruge. Får de derfor mere eller mindre end 50 euro med, er det helt
fint med os.
Husk at pakke med omtanke - Eleverne skal selvfølgelig selv bære alt
bagage.

Mht mobilerne, så ser vi gerne at eleverne har deres mobil på dem hele tiden, så
vi altid kan komme i kontakt med hinanden. Vi håber ikke, at eleverne bruger
mobilerne til at skrive og ringe hjem hvis eventuelle problemer skulle opstå, men
i stedet taler med os, og nyder turen. Bliver mobilerne et problem mht hjemve
eller andet tillader vi os at tage telefonerne, således vi kan løse eventuelle
problemer med eleverne i Hamborg.
Lommepenge, sygesikringsbeviser og pas afleveres (gerne i en “luk-let-pose”) til
os. Det vil være praktisk hvis lommepengene er i mindre sedler, således eleverne
ikke skal gå rundt med alle lommepengene på en gang.
Forhåbentlig er alle vigtige informationer om rejsen her, ellers må I meget gerne
give os besked. Vi håber, at eleverne glæder sig lige så meget til turen som vi gør!
Med venlig hilsen
Pernille 61 78 82 83
Thea 28 72 83 81

