London 2018

London 2018

Hermed får du en masse informationer om årets tur til London. Hvis du savner oplysninger om noget, så
spørg endelig…
Adresse

Via Limehouse Hostel
De Paul House, 628-634
Commercial Road, London
Tlf: +44 20 3588 8484

Afrejse

Vi kører fra skolen mandag d. 29. oktober kl. 07.00!

Aftensmad

Nyt sted hver aften, kik på skemaet. Der er vand til maden, sodavand kan nogle
steder tilkøbes.

Bagage

Du må have en kuffert med max 20 kg. Håndbagagen må max. veje 8 kg, vær
obs. på størrelsen.

Besøg

Der gælder de samme regler for besøg som hjemme på skolen. Vis hensyn til
dine kammerater. Man kan godt trænge til ro og hvile efter en lang dag i
London og omegn. Det er ikke tilladt at have besøg på hotellet af
udefrakommende.

Brandalarm

Hvis brandalarmen lyder, forlades hotellet hurtigst muligt. På 1.dagen undersøger
vi, hvordan brandsikkerheden er og orienterer dig om brandslukningsudstyr,
flugtveje mm.

Rejseselskab

Kilroy
Office: +45 70220535

Program

Mandag d. 29. oktober
Rejsedag(bus,tog,fly,bus/underground) aftensmad på The Minories kl. 18.00 og
metro hop bagefter
Tirsdag d. 30. oktober
Linjefagsdag og aftensmad på Fresh Pizza Victoria kl. 17.30 115 Buckingham
palace road , derefter Musical Wicked 19.30
Onsdag d. 31. oktober
Besøg på Natural History Museum og Science Museum efterfulgt af 3D film,
City cruise tur på Themsen. Aftensmad på O2 Arena kl. 18.30
Torsdag d. 1. november
Linjeformiddag. Om eftermiddagen besøg på det valgte London Eye Dungeons
eller Westminster Abbey. Efterfulgt af gåtur til Buckingham Palace, Downing
Street nr.10 etc.. Aftensmad på Garfunkels Cockspurstreet kl. 18.00, derefter
shoppetur langs Oxford Street med opsamlingssted og derfra hjem til Hostel.
Fredag d. 2. november
Tur til Greenwich, der, hvor alle ure på kloden sættes efter og se sejlskibet Cutty
Sark og på marked. Derefter afgang mod lufthavn og Danmark

Energidrik

Det er ikke tilladt at medbringe eller købe nogen former for energidrik på turen.

Fly

Vi skal flyve med henholdsvis British Airways og Norwegian Air.

Hjemkomst

Vi forventer at være i Kastrup lufthavn kl. 19.00. Derfra tager vi til
hovedbanegården og videre derfra. Vi er forventeligt tilbage på Nordfyns
Efterskole ved midnatstide. Derefter er der hjemrejse til en fortjent forlænget
weekend. De skal være tilbage mandag d. 5. november senest kl. 21.30.

Hostelværelset

Senge og andet inventar skal behandles ordentligt. Det er derfor f.eks. ikke tilladt
at hoppe i sengene, farve/klippe hår eller på anden måde risikere at noget bliver
ødelagt. Inden man forlader værelset om morgenen, sørger man for, at sengen er
redt og at ens tøj ikke ligger og flyder på værelset.
Der er stik til telefonopladerne (usb), men der er ikke europæisk 240 voltsstik.
Håndklæde medbringes hjemmefra.

Håndbagage

Din håndbagage skal efterses i sikkerhedskontrollen, derfor læg elektronik og
flydende væsker (max.1 dl.) i gennemsigtig genlukkelig pose (1.liter). Du skal
selvfølgelig have dit pas og bording card på dig hele tiden.

Kontakt

Det er muligt at bruge sin mobiltelefon i London, hvis den er tilmeldt
udlandstelefoni – pas på med mobiler og deres opdatering. Brug den med
omtanke, da det er meget dyrt. Hvis dine forældre får brug for at komme i
kontakt med os, kan de kontakte Bjarne Flyman på
Tlf.: 61 27 72 74.

Kort

Du kan med fordel downloade Ulmon cityMaps2Go hjemmefra,
som kan bruges offline.

Køresyge

Har man tendens til at blive køresyg, skal man selv sørge for at medbringe
køresygepiller hjemmefra, disse skal ofte indtages en time før busafgang.

Lommetyve

Du er i en storby, så pas godt på dine værdier

Frokost

I vil få udleveret omkring 5 pund om morgenen til at købe frokost for eller jeres
linjefagslærere bestiller til jer. Medbring en drikkedunk hjemmefra og en lille
rygsæk.

Mobil/Ipad

Pas godt på medbragte elektroniske dimser, skolen yder ingen erstatning for evt.
bortkomst eller skader. De skal ligge øverst i håndbagagen.

Morgenmad

Man møder værelsesvis og bliver krydset af, inden man finder en plads.

Pakkeliste

Se den på sidste side. Brug den, når du skal pakke.

Pas

Medbring dit pas og blå sygesikringsbevis, søndag d. 21. oktober og aflever det
til tilsynslæreren. Du får det udleveret inden afrejsen.

Penge

Du er selv ansvarlig for veksling af penge. I England
anvendes Pund. Du skal kun bruge lommepenge derovre, alle
måltider er inkluderet. Lad ikke dine penge ligge og flyde på
værelset.

Piller og plaster

Sørg selv for at medbringe nødvendig medicin. Tilsynet har i nødstilfælde
hovedpinepiller.
Plaster udleveres ligeledes af tilsynet.

Regler

Der gælder de samme regler på turen, som derhjemme. Såfremt du med din
opførsel væsentlig overtræder skolens regler, vil hjemsendelse fra London
ske for egen regning og på dine forældres ansvar.

Sengetid

Varierer efter aftenaktivitet, men når der først er sagt godnat, er det ikke tilladt at
forlade sit værelse, med mindre man skal have fat i tilsynet.

Sygdom

Skulle det umulige ske, skal du henvende dig til tilsynslæreren ved
morgenmadsrestauranten kl. 7.30.

Sygesikringsbevis

Du skal medbringe både det gule og det blå sygesikringsbevis. Begge kort skal
du opbevare på dig hele tiden

Terror

Skulle der ske noget voldsom, som har karakter af terror, skal du/din gruppe
hurtigst muligt finde tilbage til hotellet til fods.

Travel card

Du får udleveret et travel card til 1-2 zoner, som du skal passe meget godt på og
altid have på dig. Hvis du mister det, står du selv for køb af et nyt.

Ting du skal have med:
Pas
Sygesikringsbeviser – både det gule og det blå bevis.
Varmt tøj
Regntøj/regnslag
Sko du kan holde til at gå langt i.
evt. skiftesko
Håndklæde(r)
Strømper, undertøj, bukser, trøjer til 4 dage
Tøj nødvendigt for linjefag (ekstra håndklæde, hvis man skal bade andre steder end hotellet)
Lille rygsæk til madpakke og drikkelse
Drikkedunk (ikke i håndbagagen!)
Toiletsager (i kufferten)
Badesandaler / Indesko
Evt.omformer til strøm (kan købes på hostel til 5£)
Evt. Badetoj
Evt. Solbriller
og

Rigeligt med godt humør

OBS
Såfremt du med din opførsel væsentlig overtræder skolens regler på skolerejsen, vil
hjemsendelse fra London ske på egen regning og dine forældres ansvar.

