
2.e Praktiske oplysninger om studietur 
 

Kære elev og forældre i 2.e 

Så er vi snart klar til afrejse til London. 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 gør vi opmærksom på, at vi rejser til et land uden for EU, derfor 

skal eleverne være dækket af jeres egen forsikring. Dette er vigtigt i forhold til corona, 

anden sygdom eller ulykke. 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. 

 

Fagligt har turen flere indbyrdes relaterede formål:  

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

• at give inputs til en forståelse af Storbritanniens kulturelle og litterære historie 

• at danne rammen om et tværfagligt forløb om gotisk litteratur.  
 

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:  

 

Ann-Sophie: +45 61 26 67 88 

Louise:  +45 28 59 25 20 

 

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

og spændende oplevelse.  

 

Med venlig hilsen,  

 

  Ann-Sophie McLeod og Anne Louise Estrup 



2.e Studietur til London 

Tema: Det gotiske gys  

Program version 06.03.2022: 

   

Mandag d. 21/3 
 

 
 

 
 
 

 

Rejsedag.  
 
Rejsedag 
 
Mødetid i Kastrup Lufthavn kl. 07.45 (Foran 7/Eleven 
mellem de to terminaler). I vil her få udleveret den 
endelige plan, jeres oyster card samt et kort over tuben 
 
Afrejse med Easyjet kl. 10.20 - med Easyjet EZY8262 
 
Ankomst til London Gatwick kl. 11.25 – Vi går igennem 
e-gates, og I kan købe en sandwich og drikkevarer til 
turen i lufthavnen.  
 
Transfer til ’The Dolphin’ ved Paddington. (ca. 1 time og 
20 minutter). Hurtig indlogering (Vi har først 
værelserne fra kl. 15.00).  
 
 

Eftermiddag: Gåtur i området (Kensington Gardens, 
Hyde Park, Marble Arch, Speakers’ Corner) og tilbage 
til hotellet.  Tale undervejs 
 

Fælles spisning på Bizarro (eller andet sted i 
nærheden) 
 
Kl. 23.00: Senest retur til hotellet, da vi skal tidligt op 
tirsdag morgen.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Tirsdag d. 22/3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Morgenmad på hotellet 
 

Husk opladet mobil eller kamera samt jeres ’prop’ til 
gotisk fotoudfordring.  
 
Kl. 08.00: Afgang fra hotellet.  
08.37: Bakerloo (brun linje mod Elephant & Castle) til 
Waterloo. På Waterloo skifter vi til tog:  
09.03: Teddington via Richmond (South Western 
Railways). Vi står af på Strawberry Hill (ankomst kl. 
09.37) og går 6 minutter Strawberry Hill House. 

 
Strawberry Hill,  
268 Waldegrave Road 
Twickenham, TW1 4ST 
 
Kl. 10.00: Rundvisning og foredrag med lecturer Dr 
James Lesslie from St Mary's University: Gothic 
Literature. 
 
Gothic Insta stories on site (40 min.). Bring 1 scary 
prop or costume per person.  
 
Kl. 11.30-12.30: Frokostpause (cafeen på Strawberry 
Hill House).  
 
Ca. 13.00: Til Kew Gardens 
Vi går fra Strawberry Hill House kl. 13.00 (ca. 8 
minutter). 
Vi tager toget kl. 13.08 (South Western Railway) mod 
London Waterloo via Richmond) til Richmond. Vi går 
fra Richmond (ca. 14 minutter) til Kew Gardens.  
 
Kl. 13.30: Rundtur i Kew Gardens – fotosafari quiz og 

kreativ opgave   
 
16.00: Fri og egen spisning. 
 
Eftermiddag og aften til fri disposition. 
 
 

Onsdag d. 23/3 
 

 
 

Morgenmad på hotellet 
 
Kl. 8.30: Afgang fra hotellet. Vi tager Circle Line mod 
Embankment/Tower Hill. Hvis der er tid, star vi af ved 
Parliament Square 
 
Kl. 10.00: Sky Garden (Monument)  
 
Kl. 11.30: Tower of London (Vi følges rundt – tid til en 
frokost/snack undervejs)  



 
 
 
 

 

 
Vi tager metro til Baker Street senest kl. 13.30 

 
Kl. 14.00: Besøg på Madame Tussauds. 
 
Eftermiddag til fri disposition 
 
Jack the Ripper Tour eller biograf 
 

Torsdag d. 24/3 
 

 
 

 
 
 

Morgenmad på hotellet 
 
Kl. 9.00: Afgang fra hotellet 
 
Kl. 10.00- 12.00: Westend Workshop 

Danceworks Studios - Studio 11 16 Balderton St, 
London W1K 6TN (ved Bond Street)   
Husk vand, maske og praktisk tøj 
 
Herefter fri 
 
Kl. 17.30: Fællesspisning – nærmere information følger 
 
Kl. 19.30: Phantom of the Opera på Her Majesty’s 
Theatre  
 
Kufferter pakkes! 
 
 

Fredag d. 25/3 
 
 
 

 
 
Film: Cecilie J & Ida Ries 
 

Morgenmad på hotellet 
 
Kl. 9.00: Værelsesinspektion 
 
Kl. 10.00: Check out 

 
 
Kl. 12.00 – 13.30: Fælles fish’n chips tæt på hotellet –  
Måske Fountains Abbey, 109, Praed Street 
 
Kl. 13.15: Bus til lufthavnen 
 
Kl. 17.20: Afgang (ankomst til Københavns lufthavn 
20.15) Fly: EZY8267 
 
 
 

 

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet       

 



Indlogering: Dolphin Hotel, 32-34 Norfolk Square, Paddington, W2 1RS London 26 

   

Morgenmad, sengelinned og håndklæder inkluderet 

 
 

Værelser:  

1. Jakob, William, Gustav, Vitus, Gabriel & 
Fuentes 

2. Mie, Ida Sennels, Asta, Caroline  

3. Karoline, Celina, Cecilie V & Anna  

4.  Selma, Emilia, Ida Ries, Malou, Cecilie J  

5.  Emma, Sigrun, Alberte, Sofie, Naja & Natali  
6. MC 

7. AE 

 

Markeret med turkis: værelsesansvarlig  



London City Centre:  

 

 

London Underground: (udleveres som folder) 

 



Huskeliste:  

Medbring: 

 
▪ Blåt sygesikringsbevis.  

 

▪ Pas: tjek, at det ikke er udløbet. 
 

▪ Mundbind – I flyet skal I normalt have medicinsk mundbind på, og der er flere 
steder, der kræver mundbind i visse sektioner (eksempelvis på museer). 
 

▪ Varmt tøj. Vi håber på godt vejr. Normalt er klimaet mildere end i Danmark. 
 

▪ Regntøj. Det regner ofte i England, men sjældent i lange perioder ad gangen. 

Medbring alligevel regntøj – eller en paraply. 
 

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

▪ Mobiltelefon. Medbring gerne 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.  
 

▪ Penge: 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 og papir (der er 
også en tegneøvelse undervejs) 

 

▪ Udklædning til jeres gothic photo shoot 
 

▪ De af jer, der skal holde en tale ved Speaker's Corner, skal medbringe denne en i 
udprintet version. Ida og Cecilie J optager film undervejs 
 

▪ Passenger Locator Form – skal udfyldes og printes (kan tidligst gøres 48 timer 
inden afgang) https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-
uk Vi starter på at udfylde den, torsdag d. 17/3 i danskmodulet.  
 

▪ Printet vaccinepas – Print jeres coronapas (bevis på jeres vacciner)  

 
▪ Godt humør!  
 

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

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


Ordensregler:  
 

▪ I må ikke bevæge jer rundt i London 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.  

 

 


