
2.x Praktiske oplysninger om studietur 
 

Kære elev og forældre i 2.x 

 

Så er vi snart klar til afrejse til Cardiff og Bath. Hermed følger de sidste informationer, 

nemlig plan for turen, huskeseddel til pakning og ordensregler.  

 

Hvis jeres søn eller datter har særlige behov eller hensyn, der skal tages, er det vigtigt, at 

vi ved det inden afrejse. F.eks. vil vi gerne vide det, hvis nogle har brug for at indtage 

medicin på turen.  

 

Med hensyn til forsikring er eleverne dækket af det blå sygesikringskort (husk at 

medbringe det!). Hvis I ønsker yderligere forsikringsdækning, er dette noget I selv skal 

stå for. Skolen har med andre ord intet med forsikring af jeres barn at gøre.  

 

Inden afrejse vil vi bede jer om at gå ind og læse rejsevejledningen for Virum Gymnasium 

her: https://virum-gym.dk/vg-info/studieog-ordensregler/ 

Her står blandt andet beskrevet, at studieture som udgangspunkt er alkoholfri. 

 

Hvis I forældre har nogle spørgsmål eller af anden grund ønsker at tale med os, er I 

velkomne til at kontakte os på nedenstående telefonnumre:  

 

Kirsten:  42 41 01 11 

Louise:  28 59 25 20 

 

Vi er spændte på turen og overbeviste om, at 2.x vil være med til at gøre dette til en god 

og spændende oplevelse.  

 

 

Med venlig hilsen,  

 

  Kirsten Lauritsen og Louise Estrup 

 



2.x Studietur til Cardiff & Bath 

Tema: Et splittet eller samlet Storbritannien?  

Program version 09.03.2019: 

 

Søndag d. 24/3 
 

 
 

 

Rejsedag.  
 
Kl. 5.30: Mødetid i lufthavnen, Terminal 3 
(Evt. 5.42 – jf. rejseplanen.dk – afgang fra Holte 4:54) 
 
Kl. 7.45: Afgang med SAS (SK 501) – Ankomst London 
Heathrow kl. 8.45 
 
Kl. 10.00: Bussen henter os – transfer til Cardiff  
 
Tid til frokost og indlogering, når vi ankommer til 
Cardiff.  
 
Eftermiddag: Byvandring i Cardiff (City Centre, Bute 
Park, Modern Cardiff) 
 
Fotosafari og quiz i Bute Park + de første oplæg 
(husk opladet mobil eller kamera) 
 
Gruppe 1: Wales & England: August, Valdemar, 
Kasper 
 
Gruppe 2: Cardiff – Portræt af en by (herunder 
demografi): Kat & Caroline 
 
Aftensmad på egen hånd 
 

Mandag d. 25/3 
 

 

Kl. 8.30: Mødetid - morgenmadspenge udleveres 
 
Kl. 9.30: Afgang fra hotellet 
 
Besøg på Cardiff Castle (guidet tour)  
 
Gruppe 1: 10.10/Gruppe 2: 10.20 
 



 

 

Gruppe 3: Cardiff Castle – en kort introduktion: 
Flader, Sandholt, Christoffer 
 
Herefter går vi direkte til Rainbow of Hope – besøg i 
Drop In for særligt udsatte (25, Broadway)  
 
Gruppe 4: Hjemløse – problemets omfang i Cardiff: 
Olivia, Hannah, Liva & Lua 
 
Eftermiddag til fri disposition 
 
Aften: Biograf 
 

Tirsdag d. 26/3 
 

 

Kl. 8.00: Mødetid - morgenmadspenge udleveres 
 

Kl. 9.00: Afgang fra hotellet  
 
The Senedd/The Assembly - Guidet tur kl. 10 (vi skal 
være der i god tid) 
Herefter aftale med MP Dai Lloyd fra partiet Plaid 
Cymru (Party of Wales) 
 
Gruppe 5: Plaid Cymru – partiprogram og 

mærkesager: Traulsen, Nordlander, Frederik 
 
Aften 19.00 – 21.30: Paradise Run – frivilligt arbejde – 
Soup kitchen organiseret af Rainbow of Hope (43, 
Charles Street – Bag M&S) 
 
HUSK: Alle kufferter skal være pakkede! 
 

Onsdag d. 27/3 
 

 
 

 
 

Kl. 7.00: Værelsesinspektion - morgenmadspenge 
udleveres 
 
Kl. 8.30: Afgang fra hotellet 
 
Bus fra Cardiff til Bath kl. 9.00 (bussen holder bag 
stationen). Ankomst ca. 10.15 
Indlogering og snack 
 
Gruppe 6: Bath – portræt af en by (herunder 
demografi): Miver, Casper, Asger, Zinck 
 
Gruppe 7: Bath – fra romerske bade til kurby – et 

historisk rids: Alberte, Annemone, Ida 
 
 
Byvandring og museumstur: (Fotoopgave udleveres) 
Kl. 12.00: Roman Baths 
 
Kl. 13.00-14.00: Frokostpause 



 
Kl.14.30-15.30: Victoria Art Gallery – kreativ opgave 
 
Kl. 16.00: Fashion Museum 
 
Herefter: fri 

Torsdag d. 28/3 
 

 

Kl. 8.30: Morgenmadspenge udleveres 
 
Kl. 9.30: Afgang fra hotellet (vi går forbi Bath Abbey, 
Pultney Bridge, The Circus, The Crescent etc.) 
 
Gruppe 8: Arkitektur i Bath: AJ, Mette, Mathilde FL 
 
Kl. 10.30: Royal Crescent No. 1 (i mindre grupper)  
 

Byrundturen afsluttes – eftermiddag til fri disposition  
 
Kl. 19.00: Fællesmiddag 
 
Kufferter pakkes! 
 

Fredag d. 29/3 
 

 
 

 

Kl. 8.00 – Værelsesinspektion - morgenmadspenge 
udleveres 
 
Kl. 9.30 Afgang fra hotellet 
 
Gruppe 9: Jane Austen – herunder hendes tid i 
Bath: Julie, Helena, Mathilde Kreiner 
 
Kl. 10.00: Jane Austen Centre 
 
Kl. 11.30: Besøg i Bath Council – Guilhall: Jo 
Morrison forklarer om de demokratiske processer.  
Kl. 12.30-13.30: Møde med borgmesteren, der byder 
på ’juice and biscuit’ 
 
Kl. 13.30 – 14.30: frokostpause 
 
Kl. 14.30: Bus til lufthavnen 
 
Hjemrejse fra London Heathrow kl 20.30 (ankomst 
København 23.25 (SK 1508) 
 
 
 

 

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet 😊 

 

 



Indlogering:  

 
 

• Cardiff (24.-26. marts): 
Travelodge Cardiff Central, 
Imperial Gate,  
St. Mary’s Street, Cardiff CF10 

 

 

• Bath (27. og 28. marts): 
Travelodge Bath Central,  
1 York Buildings,  
George Street, Bath BA1 

 

 

Værelser:  

1. Caroline og Katrine 

2. Ida, Kreiner og Helena 

3. Mette og Amalie 

4.  Annemone og Alberte 

5.  Olivia, Liva og Lua 

6. Lund, Julie og Hannah 

7. August, Frederik og Kasper 

8 Nordlander, Valdemar og Traulsen 

9. Flader og Sander 

10. Emil og Casper 

11. Christoffer, Zinck og Sandholdt 
 

Markeret med pink: værelsesansvarlig i Cardiff 

Markeret med turkis: værelsesansvarlig i Bath 

 



Cardiff City Centre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bath Spa City Centre:  

 

 



Huskeliste:  

Fagligt: 

har turen flere indbyrdes relaterede formål:  

• at give 2.x et indtryk af et andet land med en anden kultur. 

• at give inputs til en forståelse af Storbritanniens aktuelle politiske situation. 

• at danne rammen om et tværfagligt FF-forløb om Storbritannien.  

Medbring: 
 

▪ Blåt sygesikringsbevis.  
 

▪ Pas: tjek, at det ikke er udløbet. 
 

▪ Varmt tøj. Vi håber på godt vejr. Normalt er klimaet mildere end i Danmark – både 
i Cardiff og Wales – men man kan ikke være sikker.  
 

▪ Regntøj. Det regner ofte i England, men sjældent i lange perioder ad gangen. 
Medbring alligevel regntøj, da vi vil komme til at bevæge os rundt til fods det meste 
af tiden.  
 

▪ Medicin. Hvis du har medicin, du skal tage i løbet af ugen, skal du huske at 
medbringe det.  
 

▪ Mobiltelefon. Det vil være en stor fordel, hvis så godt som alle medbringer en 
mobiltelefon med udlandstelefoni, da det er en sikkerhed, at vi kan komme i 
kontakt med hinanden derovre. 
 

▪ Ordentlige sko, som du kan gå langt i. Vi kommer til at gå en del, da både Cardiff 
og Bath er forholdsvist små og overskuelige byer.  
 

▪ Penge: I får hver morgen udleveret penge til morgenmad (5 pund), da der ikke er 
morgenmad på vores hoteller. Det er let at finde billige morgenmadsrestauranter 
(alternativt kan man købe boller i de små supermarkeder, der ligger i vores gade). 
Medbring penge til at købe mad til jer selv i løbet af ugen (frokost og aftensmad). 
Vi indlægger pauser i løbet af dagen, så der bliver tid til at få noget at spise. Der er 
fælles middag torsdag aften, som klassekassen betaler (undtagen drikkevarer). 
Prisniveauet er lavere end i Danmark, og valutaen er pund sterling.  

▪ Studiekort 
 

▪ Adapter, da de fleste stikkontakter i England har 3 flade huller.  
 

▪ I behøver ikke medbringe computer/I-pad, men medbring blyant, papir og jeres 
oplægsmateriale mv.  
 

▪ Godt humør!  
 

NB: I må medbringe én kuffert (max 23 kg) samt ét stykke håndbagage.  



Ordensregler:  
 

▪ I må ikke bevæge jer rundt i Cardiff og Bath alene. Som udgangspunkt er man altid 
min. 3 personer sammen. Husk at medbringe hotellets adresse. Der skal endvidere 
altid være min. én i gruppen, som har en mobiltelefon med udlandstelefoni.  
 

▪ Hvis der er forvoldt skade på ét af de værelser, vi har booket, er det som 
udgangspunkt samtlige elever, der bor på dette værelse, der hæfter herfor. I skal 
rydde op på værelset dagligt. 

 

▪ Man må ikke bringe sit eget eller andres liv eller velfærd i fare ved uforsvarlig 
adfærd. Hvis man gør det, er det hjemsendelsesgrund for elevens/forældrenes egen 

regning.  
 

▪ Der kan opstå situationer, hvor det kan være nødvendigt at reagere hurtigt. I disse 
sammenhænge er lærernes instruktioner ikke til diskussion.  

 

▪ Når dagens program starter, er man velsoigneret ☺ og har spist morgenmad. Man er 
med andre ord klar til afgang på det aftalte tidspunkt.  

 

▪ Det forventes, at I deltager aktivt i samtlige ekskursioner. Det indebærer, at I møder 
op til de aftalte tider og bakker op om arrangementerne med positivitet og 
engagement. Indret jeres sengetid således, at I kan leve op til dette krav. Husk på, at 
studieturen både indgår i et FF-forløb og i forløb i hhv. samfundsfag og engelsk. 

 

▪ I forventes at være gode kammerater, dvs. at I bakker op om hinanden og i videst 
muligt omfang agerer som klasse.  

 


