Barcelona 2018: Mandag d. 26/2 – fredag d. 2/3
Program
Dag 1, mandag


Afrejse fra Københavns Lufthavn. Vi mødes kl. 09.30 i terminal 2. Vi flyver direkte fra
København til Barcelona med Norwegian – fly D85571 med afgang 11.40.



Ankomst til Barcelona lufthavn 14.30



Check-in på Generator Hostels Barcelona



Ca. 18.00 gåtur og spisning på ramblaen

Dag 2, tirsdag


Rundtur i Barcelona. Her besøger vi nogle af byens forskellige og meget karakteristiske
bydele, bl.a. Barri Gòtic, Born, La Barceloneta m.m. Vi kommer forbi byens farverige
marked, havnen, Casa Milá og Casa Batlló, domkirken m.m.



Fotosafari på Ramblaen



Fællesspisning på Taller de tapas i Born (gruppe 1)

Dag 3, onsdag


Gruppe 1: Tur til Park Güell + Sagrada Familia



Gruppe 2: Tur til Montuïc bjerget med svævebane + det olympiske stadion



Fritid



Fællesspisning på Taller de tapas i Born (gruppe 2)

Dag 4, torsdag


Gruppe 1: Tur til Montjuïc bjerget med svævebane + det olympiske stadion



Gruppe 2: Tur til Park Güell + Sagrada Familia



Eftermiddag: Fritid; mulighed for frivillig tur til Camp Nou, shopping mv.

Dag 5, fredag


Afgang fra Barcelona med fly nr. D85574 kl. 15:45



Ankomst til Københavns Lufthavn kl. 18.45

Andre praktiske informationer
Regler på turen
- Vi spiser morgenmad sammen hver dag kl. 8:30
- Som det fremgår af programmet vil der være tidspunkter, hvor I må bevæge jer rundt
uden lærere. Ingen må dog på noget tidspunkt gå rundt alene.
- Når I spiser ude om aftenen, skal I senest være hjemme på Generator Hostels senest kl.
22:00. Senest kl. 23:00 skal man være på sit eget værelse.
- I vil alle få tilknyttet en kontaktlærer på turen, som I har mulighed for at have kontakt
med på sms/messenger og evt. lave aftaler med.
- Informér os gerne inden afgang, hvis du på turen er nødt til at tage medicin af nogen
art, så vi er opmærksomme på det.
- Alkohol og andre rusmidler er naturligvis fuldstændig udelukket på turen.
Opholdet
- Vi skal bo på Generator Hostels Barcelona, Carrer de Corsega 373, Barcelona. Vores
hostel ligger ca. 2 minutters gang fra metrostationen Verdaguer og ca. 5 minutters
gang fra metrostationen Diagonal, så det burde være nemt at finde hjem, hvis I f.eks.
selv er taget ud at spise i mindre grupper.
- Ved ankomsten til Barcelona vil I alle få udleveret et ”rejsekort”, som kan bruges til al
offentlig transport i byen under hele opholdet.
Måltider
- Morgenmad er inkluderet i prisen. Andre måltider skal man selv betale.
- En af aftenerne spiser vi fælles. Skolen inviterer på autentisk spansk restaurant.
Middagen foregår på den gode spanske restaurant Taller de tapas, og inkluderer en
masse tapas, dessert og drikkevarer. De tre andre aftener styrer I selv, hvor I spiser.
- Derudover skal man også beregne lommepenge til frokost hver dag. Vi forsøger at
holde frokostpauser i områder, hvor der er mulighed for at finde noget for enhver
smag.
Pakkeliste
- Husk pas OG det blå sygesikringskort.
- Kontanter (euro)
- Vi kommer til at gå meget, så sørg for at have ordentligt fodtøj med!
- Håndklæde
- Husk reglerne for, hvad man må have med i håndbagagen på flyet
- Der er fine chancer for godt forårsvejr i Barcelona i slutningen af februar, hvor
gennemsnitstemperaturen ligger omkring 15 grader om dagen. Sørg dog for at tjekke
vejrudsigten inden afgang, for selvfølgelig kan der også være risiko for regn. Man skal
også være opmærksom på, at temperaturen om natten sagtens kan falde helt ned til
blot et par grader, så sørg for uanset hvad at have noget varmt tøj med til om aftenen!
Vi glæder os til en fantastisk tur! 
Amalie, Jesper, Britt, Kasper, Astrid, Fosia, Leif & Sara

