Program for studietur til Budapest
22 – 27. september 2018.

Lørdag d. 22/9.
12.30: Vi mødes i Billund lufthavn ved indgangen. Husk pas!
14.35: Flyet letter i Billund
16.20: Ankomst til Budapest Airport. Vi tager med bus til hotellet.
18.00: Donaupromenade mellem ”Kædebroen” og ”Elisabethbroen” samt gåtur til ”Vörösmartypladsen” med mulighed for at købe aftensmad og at se Budapest ”by night”.
00.30: Alle er tilbage på hotellet og bliver krydset af i foyeren.
Søndag d. 23/9.
10.00: Rundvisning på Nationalmuseet:”From the millennium to the collapse of the communist
regime”.
11.30-12.00: Tid på egen hånd på Nationalmuseet.
12.00: Den store markedshal. Mulighed for at købe frokost og vand til vandreturen.
13.30: Fælles vandretur til Gellerthøjen via ”Frihedsbroen”.
18:00: Aftensmad på egen hånd
00.30: Alle er tilbage på hotellet og bliver krydset af i foyeren.
Mandag d. 24/9.
Formiddag: Fiskerbastion/Mathiaskirken/kongeslottet eller byparken med helteplads/Anonymus
mm
11.30: Afgang mod Grundfos i Székesfehévar.
13.00: Rundvisning på Grundfos. Husk jeres spørgsmål.
16.00: Ankomst til hotellet. Mulighed for at shoppe eller at hvile fødderne på hotellet.
19.00: Fælles aftensmad på restaurant ”Fanyüvö.
00.30: Alle er tilbage på hotellet og bliver krydset af i foyeren.
Tirsdag d. 25/9.
10:00: Ambassaden.
13:00: Parlamentet med rundvisning.
16:00: Operaen.
17:00: Tid på egen hånd til at købe aftensmad mm.
20:00: Frivillig tur til ”musiksted”.
00:30: Alle er tilbage på hotellet og bliver krydset af i foyeren.
Onsdag d. 26/9.
Formiddag: Gellertbadet og Terrormuseet
Fri eftermiddag

17.00 Fælles aftensmad
19.30 Aftensejltur på Donau. Herefter går vi samlet hjem og bagagen pakkes.
22.30: Vi siger godnat på værelserne.
Torsdag d. 27/9.
5.00: Afgang fra hotellet mod lufthavnen. Husk at sørge for mad til hjemturen.
7.05: Flyafgang fra Budapest Airport.
9.20: Ankomst i Billund Lufthavn. I bliver kørt med bus til Lemvig Gymnasium.
11.00: Forventet ankomst til Lemvig Gymnasium.

Praktiske oplysninger og huskeliste
- Tag dit VISA-kort med. I skal beregne penge til mad (undtagen morgenmad) og til egne
fornødenheder i øvrigt. Mandag skal I ikke beregne penge til aftensmaden.
- Gyldigt pas
- Sygesikringsbevis (både det blå og det gule).
- Personlig medicin + evt. pillepas (spørg på apoteket, om det er nødvendigt)
- Studiekort
- Mobiltelefon og oplader (husk at tilmelde udlandstelefoni, hvis du vil bruge mobilen dernede).
Stikkontakterne er de samme som i DK.
- Velforberedte spørgsmål på engelsk til Grundfos.
- Godt gå-fodtøj, badetøj og håndklæde.
- En let regnjakke og/eller paraply – som du forhåbentlig ikke får brug for.
- Du må tage 10 kg håndbagage med på flyet på max 55x40x20. Derudover må du medbringe en
lille taske på max 35x20x20. Husk at sikkerhedstjekket er i top ved check-in, alle væsker/flasker
over 100 ml skal pakkes i små poser (findes på Billund lufthavn gratis).

Regler på turen
- Man møder oplagt til alle programpunkter!
- På studierejsen gælder Lemvig Gymnasiums regler for alle.
- Uddrag fra skolens rusmiddelpolitik: 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 eller ifølge hotellets ordensregler.
Overtrædelse af reglerne medfører hjemsendelse for egen regning.
- Alle skal være hjemme på hotellet senest kl. 00.30

- I skal gå mindst to eller tre sammen i byen. Pas på lommetyve og jeres værdigenstande.
- Der skal være nattero ved midnatstid - især på gangene, for der er også andre gæster.

Lærernes telefonnumre:

Vandrehjemmets adresse er:

Jonas: 0045-42712767

Hostel Goodmo House

Marianne: 0045-42394477

1084 Budapest, József utca 13
Ungarn

