3. H skal til Madrid

21. september - 27. september

Program

21. september fredag
12.07: Afgang fra Struer mod København. Vi mødes på Struer banegård.
20:15 Afgang fly: 606, CPH, ankomst Madrid 23:40
Taxa til hotel - ankomst ca. kl 1
Hotel: The Hat Madrid
Calle Imperial, 9, 28012 Madrid, Spanien

22. september lørdag
8:45: Afgang fra hotel
9 – 14: Byrundtur på cykel: Madrid Bike Tours, Calle de Santiago, 18, 28013 Madrid
Puerta del Sol - Plaza Mayor - Opera - Plaza de Espana: Gruppeoplæg 1: Cervantes og don
Quijote (Mads, Kristine, Chelina)
16:00 - 17:00: Kongeslottet (Palacio Real) Vi mødes foran indgangen.
20:00 Fællesspisning

23. september søndag
9:00 Afgang fra hotel
10:00 Tyrefægterarena rundvisning
Retiroparken - søndagsafslapning - man kan evt. ro en tur i søen
17.30: Tyrefægtning i Las Ventas. Efterfølgende Fællesspisning

24. september mandag
7:30 Morgenløb
9:00 Afgang fra hotel
10:00 Den danske ambassade
14:30 Museo del Prado (museum)
Gruppeoplæg 2: Velásquez - Las Meninas (Pernille, Nikolaj, Amalie). Gruppeoplæg 3: Goya Pinturas obscuros (Sofie, Anton, Natascha)
19:00 Afgang fra hotel
20:00 Flamenco (Cardamomo)

25. september tirsdag
7:30 Morgenløb
8:15 Afgang fra hotel
På bustur i omegnen af Madrid
10.15: Valle de los Caídos (de faldnes dal), gruppeoplæg 4 (Kristian, Camilla, Laura)
11:00 Afgang til El Escorial
11:45 - 13: 45 El Escorial( Phillip den 2.s slot), gruppeoplæg 5 (Lasse, Villads, Helene)
13:45 Afgang til vingård
15 - 17 Vingårdsbesøg : BODEGAS Y VIÑEDOS BERNABELEVA
18: Hjemkomst Madrid
20:00 Afgang fra hotel
22:00 Atletico Madrid - Huesca

26. september onsdag
7:30 Morgenløb
10:00 Vi går til kunstmuseet Reina Sofia
11:00 Reina Sofia. Gruppeoplæg 6: Guernica (Jeppe, August, Andreas) Gruppeoplæg 7:
Surrealisme, Salvador Dali etc. (Freja, Rasmus, Mathilde, Stine)
Eftermiddag fri til shop eller kulturelle oplevelser på egen hånd.
Ideer: Rundvisning på Santiago Bernabéu, Museo Thyssen, Atocha banegården (botanisk
have), busrundtur, etc

17:00:Tur til Templo de Debod
Fællesspisning

27. september torsdag
7:30 Morgenløb
10:00 Efter vi har tjekket ud er der rundtur i den gamle bydel
Hjemrejse,:
14:00 Taxa til lufthavn
Fly: 607, afgang Madrid 17:25, ankomst CPH 20:40
Afgang DSB 22.38 mod Vejle
Bus fra Vejle kl. 01.37 mod Lemvig
Hjemkomst ca. 04.00 fredag morgen

Bagage
Et styk håndbagagetaske, der vejer op til 10 kg og maksimalt måler 55 cm x 40 cm x 20 cm,
plus 1 lille taske på op til 35 x 20 x 20 cm, kan medbringes pr. passager.
Passagerer, der rejser på en standardbillet, pålægges ved gaten at placere deres store
håndbagagetaske i lastrummet som indtjekket bagage uden ekstra beregning. Reglerne for
handbagage gælder.
Du skal identificere din indcheckede bagage med navn og adresse samt telefonnumre og/eller
flyets reservationsnummer, så du kan kontaktes.
Væsker i håndbagagen
Når lufthavnens sikkerhedsscreening passeres:
Væsker skal være i beholdere med højst 100 ml..Alle væsker skal medbringes i én enkelt,
gennemsigtig plasticpose, der kan genlukkes, og som måler op til 20 x 20 cm og højst kan
rumme 1 liter. Væskeposen skal kunne lukkes fuldstændigt..Væskeposen skal tages ud af
håndbagagen og screenes særskilt.
Alkohol- og rusmiddelpolitik på studieture og ekskursioner
De ansvarlige lærere skal inden afrejse informere eleverne om gymnasiets alkohol- og
rusmiddelpolitik, og eleverne er medansvarlige for at reglerne overholdes. Eleverne skal til
enhver tid følge lærernes anvisninger.
Studieturene på Lemvig Gymnasium arrangeres for deres faglige indholds skyld, hvorfor
indtagelse af alkohol ikke må influere på elevernes faglige udbytte af turene. Enhver brug af
ulovlige rusmidler på studieture og ekskursioner er forbudt. I tilfælde af brud på denne regel
sanktioneres afhængigt af omstændighederne: Samtale med rektor, advarsel (mundtlig eller
skriftlig) og i yderste konsekvens bortvisning (midlertidig eller varig).
Det sociale aspekt fylder naturligvis meget på gymnasiets studieture. Socialt samvær ledsages
ofte af alkohol, hvilket i nogle sammenhænge kan være passende, i andre upassende. Derfor
denne alkoholpolitik:
På studieture til udlandet i 3.g må der nydes alkohol, men aldrig i forbindelse
med det faglige program eller i et omfang der skader det faglige udbytte af turen.
Eleverne skal være på hotellet senest 00.30 og ellers følge hotellets
ordensregler.
Overtrædelse af reglerne medfører hjemsendelse for egen regning. Efter turen vil rektor tage
en samtale med eleven og sanktionere afhængigt af omstændighederne: Advarsel (mundtlig
eller skriftlig) og i yderste konsekvens bortvisning (midlertidig eller varig).
Husk: Pas, blå sygesikringsbevis ,studiekort, solcreme/sololie

