Kære elever i 9. klasse
Så nærmer tiden sig til vores Romtur d.

16. april-19. april.

Vi flyver til Rom fordelt på to grupper.

Den ene gruppe består af eleverne:
XX, XX, XX, XX og XX.
Malik og Stine flyver med denne gruppe
klokken 10.20-12.55 (fly D8 1021 –
Norwegian)
Vi mødes klokken 8.20 ved rulletrappen i
midten af Terminal 2.

Den anden gruppe består af eleverne:
XX, XX, XX og XX
Marianne flyver med denne gruppe klokken 14.10-16.40
(FR406 – Ryanair)
Vi mødes klokken 12.10 ved rulletrappen i midten af Terminal 2.
I Rom bliver vi hentet i en minibus, der vil fragte os til hotellet.
Vi lander i Københavns Lufthavn igen d.
19. april kl. 13.45 (flight FR407Ryanair).
I Rom bor vi på adressen Via di San Pio
V 140, Aurelio, Roma, 00165, Italien.
Lejligheden består af 4 værelser og en
studiolejlighed. Der er bad og toilet til
alle værelser.
Der er fri wi-fi i lejlighederne, vi kan
ikke garantere for kvaliteten af dette,
det er derfor en god ide med anden
underholdning i form af bøger, spil eller
andet.

Lærerne, der er med på turen, står til rådighed i forhold til informationer og oplysninger.
Lærernes telefonnumre er således.

Malik: XX

Stine: XX
Marianne: XX

Der er vigtigt, at I hjælper jeres barn med at få styr på pas, pillepas (fås på apoteket) og det blå
sygesikringsbevis. Og giv gerne information om medicinering til yndlingslæreren.
I lejlighederne er der håndklæder og sengelinned til alle elever.

De unge skal pakke tøj og sko, og være gode til at begrænse sig. Vi rejser kun med

håndbagage, som højest må veje 10 kg og have følgende mål: 40 cm bredde,
20 cm. dyb og 55 cm. i højden. Husk der må max. Må være væskebeholdere af 100 ml. i

håndbagagen og det skal være i en lille plastpose.

Vi indkøber solcreme og tandpasta i Rom, der er shampoo og sæbe i lejligheden. Turen har et
fagligt formål, vi vil derfor være ude meget af dagen og se på forskellige seværdigheder. Der
vil være undervisning i form af oplæg fra eleverne selv, samt supplerende oplæg og opsamling
fra os. Det er vigtigt, at I har godt fodtøj og den rette påklædning efter vejret.
Lommepenge er på eget ansvar. Der er et loft på 500 kr. Jeres forældre skal huske at få hjulpet
med at få vekslet til Euro.
Vi betaler mad og drikke samt de fælles ting der er på turen. Computer, IPad og telefon er på
eget ansvar. Så tjek evt. forsikring.
Værelserne:
1. XX i enkeltseng, XX og XX i dobbeltseng
2. XX i enkeltseng, XX og XX i dobbeltseng
3. XX i enkeltseng, XX og XX i dobbeltseng

Tider:
Stå op/morgenmad/(bad): kl. 8-9
Ude i byen: 9-16
På eget værelse: 21.30

Program:
Mandag:
Ankomst til Rom. Vi finder vej til lejligheden og eftermiddagen står på indkøb og
indkvartering.
Aftensmad: Pizza take-away

Tirsdag:
Hop-on-hop-off bustur med stop ved Trevifontænen og Vatikanet
Frokost i det grønne
Tur til Peterskirken og Peterspladsen.
Hjemme klokken 16.
Aftensmad: Lasagne, grøn salat og godt brød

Onsdag:
Tur til Forum Romanum og Colosseum
Frokost i det grønne
Shoppingeftermiddag i Roms centrum
Hjemme klokken 16
Tilbud om restaurantbesøg for dem der har lyst, hygge i lejligheden for resten.

Torsdag:
Hjemrejsedag.
Vi tager offentlig transport til lufthavnen, og skal flyve tilbage til København klokken 11.15 vi
er i København 13.45.

Vi spiser morgenmad i lejlighederne og tager ud i byen omkring 9-tiden. Lejligheden ligger
tæt på centrum, så vi vil oftest gå ind til seværdighederne.

Vi har smurt madpakker i lejlighederne. Madpakkerne spiser vi i parker, eller andre udendørs
arealer, som er egnet til det. Det er vigtigt, at de unge har en lille turrygsæk med til madpakke
og vand.
Ca. kl. 16.00 vil vi være tilbage i lejlighederne, hvor vi slapper af og forbereder aftensmad
sammen.

Dagen bliver en blanding af undervisning, kulturelle besøg og museumsbesøg. Vi holder
selvfølgelig de pauser, der er behov for i løbet af dagen.
Vi glæder os til turen.
Mange hilsner

Marianne, Stine og Malik

