København 2018
Rebild Ungdomsskole
Kære deltager på Københavnerturen,		

Maj 2018

Vi ser frem til at skulle tilbringe en weekend i København sammen med jer - og unge/voksne fra de to øvrige
ungdomsskoler i Himmerland.
Programmet ser således ud:
FREDAG D. 25. maj
Der er opsamling fredag d. 25. maj med turistbus ved
-

Circle K-tanken v/McDonalds i Haverslev kl. 16.15 (kom i god tid)
Spisepause et sted langs motorvejen – HUSK madpakke og drikkelse eller penge til aftensmad

Ankomst og indkvartering i Københavns Kommunes Ungdomsskole - Hindegade kl. ca. 21.30
Vi pakker ud og tager en aften-hygge-gåtur forbi Nyhavn, Operahuset og Amalienborg inden vi går til ro.
LØRDAG D. 26. maj
Efter morgenmaden har I en hel dag, hvor der er mulighed for at komme på opdagelse i den smukke by København.
Se Amalienborg, Marmorkirken, Den lille Havfrue, Nyboder, Christiansborg eller Rundetårn, og ikke mindst
mulighed for at shoppe på Strøget, komme på Tøjhusmuseet eller op i tårnet over Christiansborg og nyde
udsigten over København. Frokost og aftensmad er for egen regning.
Lørdag aften tilbringer vi i Tivoli, hvor der er mulighed for at se Champions League-finalen på storskærm.
Vi betaler indgangen til Tivoli og turpas. Vi vil anbefale at spise aftensmad inden vi går i Tivoli, da priserne
for mad i forlystelsesparken er høje.
SØNDAG D. 27. maj
Vi spiser morgenmad og rengør det sted vi har lånt, inden vi drager mod Christiania, hvor vi skal på rundvisning og spiser frokost. Det bliver også det sidste besøg i denne omgang inden vi tager hjemover igen.
Vi forventer at køre fra København senest kl. 14.00. Hjemturen tager ca 5 timer.
MEDBRING:
Du skal medbringe liggeunderlag, sovepose, håndklæde, toiletsager m.m., penge til frokost/aftensmad
fredag, lørdag og søndag.
Det er VIGTIGT at have ordentligt fodtøj med.
På ungdomsskolens ture, er det ikke tilladt at nyde nogle former for alkohol eller ryge.
Energidrikke, som Red Bull o.l. må heller ikke medbringes eller købes på turen.
Vi glæder os til en fantastisk weekend sammen med jer.
Venlig hilsen
Sabrina Munk og Rasmus Rask (4073 1598)
Grangårdsvej 13C 		
9530 Støvring		
9988 8360		
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