
Information & program: AT7-Moskva (september 2018) 
 

Udrejse d. 16/9 
Mødetid: Kl. 7.00 i terminal 3 (Kastrup) 
Afgang: Kl. 9.05 med ankomst til 
Moskva/Sheremetyevo kl. 14.40 (lokal tid) 
(flynr.: BT132, vi mellemlander i Riga og skifter til 
flynr.: BT428) 

 

Hjemrejse d. 21/9 
Afgang: Kl. 15.25 med ankomst Kastrup kl. 
19.00 (dansk tid)  
(flynr. BT429, vi mellemlander i Riga og skifter til 
flynr.: BT139)

 

Hotellet 
Hotel Izmailovo Gamma-Delta 

71, 4G-D, Izmailovskoe Shosse 
Moscow, 105613 

http://www.izmailovo.ru/eng/ 
 
Det er et stort hotelkompleks, bestående af fire bygninger. I hotelkomplekset er der flere restauranter, 
barer og butikker. Der er desuden pool og sauna, fitnesscenter og bowlinghal (det er ikke inkluderet i 
prisen for værelset). Nærmeste metro er Partizanskaya. 
 

  

http://www.izmailovo.ru/eng/


Praktiske oplysninger: 
 
Der er morgenmad på hotellet inkluderet i prisen, men frokost og aftensmad skal I selv betale. 
I prisen for rejsen er alle entréer og transport inkluderet. 
 
Husk praktisk tøj – især fodtøj!  
’Byvandring’ betyder ikke ’shopping’, og husk på, at der er ingen der er blevet så våde, at de ikke 
er blevet tørre igen 
 
Husk pas, rejseforsikring og jeres studiekort! 
 
Ifølge russisk lov, så skal alle udlændinge, som opholder sig i Rusland, kunne dokumentere at de 
er der lovligt. Politiet kan godt finde på at stoppe udlændinge, og bede dem fremvise dokumen-
tation. Det kan derfor være en god idé at medbringe en kopi af ens pas og visum, som man kan 
have med rundt i tasken. 
 
Piger skal desuden huske et tørklæde, så man kan dække sit hår (det kan være nødvendigt, når 
man besøger de ortodokse kirker). Det er også nødvendigt at kunne dække skuldre og bryst. 
 
Hvis du tager noget speciel medicin, vil vi meget gerne vide det, så vi er i stand til at handle, hvis 
der skulle opstå en nødsituation. 
 
Der er naturligvis mødepligt til alle programpunkter. Det er en faglig tur, og er man ude af stand til 
at indgå i det faglige program, vil der være sanktioner (jf. skolens rejseregler for AT-fagturen i 3.g). 
Ved den anførte mødetid er man klar til afgang (dvs. man har spist morgenmad, tisset af og pakket 
taske)! 
 
På værelset skal der være ro (der bor også andre end os)! Der skal ikke holdes fest på værelset, 
eller larmes på gangen. På værelserne skal der faktisk kun soves, eller ses eftersynkroniserede 
film… 
 
 
Kontaktinformation 
Skolen: +45 45832141 
 
Nicolai: +45 61696787 
Rasmus: +45 61466853 
Bettina: +45 22569434 



Program for AT7 – Moskva 2018 
Søndag d. 16/9 Mandag d. 17/9 Tirsdag d. 18/9 Onsdag d. 19/9 Torsdag d. 20/9 Fredag d. 21/9 

Kl. 7.00 
Vi mødes i Kastrup ved 
terminal 3 
 
Kl. 9.05 
Afrejse med flynr. BT132 
(bemærk, at vi 
mellemlander i Riga og 
skifter til flynr.: BT428) 

Kl. 10.00 
Afgang til rundvisning på 
Kreml. 
 
 

Kl. 9.00 
Vejledning i AT-
grupperne, hvor der vil 
være feedback på jeres 
synopser. 
 
 
Kl. 11.00 
Vi mødes med den 
russiske journalist Artem 
Filatov fra tv-kanalen 
RTVI 

Kl. 9.00 
Afgang til Lenins Mauso-
leum på Den røde Plads, 
hvor vi skal se den gamle 
revolutions-helt (eller 
skurk) ligge på lit de 
parade. 
 

Kl. 9.00 
Udflugt til Patriot Park. 

Kl. 10.00 
Afgang fra hotellet. 
 
Kl. 15.25 
Afrejse med flynr.: BT429 
(bemærk, at vi 
mellemlander i Riga og 
skifter til flynr.: BT139) 

Kl. 14.40 (lokal tid) 
Ankomst til Moskva, hvor 
en bus vil køre os til 
hotellet. 

Kl. 15.00 
Besøg hos den russiske 
menneskerettighedsorga-
nisation Memorial 
(https://memohrc.org/ru) 

Eftermiddagen fri til at 
arbejde med AT-
projekterne. 
 
 
 
 
 

Museet for Den store 
Fædrelandskrig og 
Sejrsparken 
 
Frelserkatedralen (hvor 
Pussy Riot lavede den 
happening, der fik dem 
arresteret og dømt for at 
fornærme kirken). 
 
Vi afslutter dagen i den 
legendariske Gorky Park. 

Kl. 19.00 
Ankomst København 

Indkvartering på hotellet Aftenen fri. Aftenen fri. Aftenen fri. Fællesspisning Sov… 

Bemærk: tiderne er tentative – de kan flyttes, bøjes og ændres, efter lærernes og russisk bureaukratis forgodtbefindende  
 

https://memohrc.org/ru

