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Tag med på eventyr 
Storby, kultur eller action?
Du bestemmer.



LONDON
London er den storby i Europa, hvor flest 
nationaliteter er repræsenteret. En re-
jse til London er som at komme kloden 
rundt. Vi lægger vægt på det kulturelle 
og kan opleve musical, katedraler, mu-
seer, markeder, Harry Potter filmstudio, 
London Eye, Madame Tussauds og meget 
mere. Vi flyver til London og bor på et 
godt studenterhotel. Der er 7 timers ob-
ligatorisk undervisning inden afrejse.  
Læs mere i London-brochuren på vusk.dk, 
hvor du også tilmelder dig.

REJSETIDSPUNKT: Påskeferien 2021
DATOER: 27.03.2021-30.03.2021
PRIS: 3800,-
TILMELDING: Fra 26.08.2020 kl. 16.00
ALDERSGRUPPE: 8. kl. - 18 år.
ANSVARSHAVENDE: Nicolai Stensdal Munck

PARIS
Skal du med til byernes by og få en oplev-
else, du aldrig glemmer? Vi giver dig nogle 
fede dage i den fantastiske by. Vi skal se, 
smage og opleve hvad Paris har at byde på,  
fra kendte turistattraktioner som Triumf-
buen, Eiffeltårnet og Louvre til Disneyland, 
byens shoppingmuligheder og spæn-
dende restauranter. Vi skal gå os trætte i 
Paris’ smukke gader og på store markeder. 
Paris er en by, du aldrig glemmer, og vi lov-
er dig en tur, hvor du får fyldt tasken med 
oplevelser! Læs mere i Paris-brochuren på 
vusk.dk, hvor du også tilmelder dig.

REJSETIDSPUNKT: Påskeferien 2021
DATOER: 26.03.2021-31.03.2021
PRIS: 3500,-
TILMELDING: Fra 26.08.2020 kl. 16.00
ALDERSGRUPPE: 8. kl. - 18 år.
ANSVARSHAVENDE: Martin Trankjær



LONDON

PARIS

SKITUR, NORGE
Oplev fem dage på ski i Hafjell med 
mulighed for snowboards, mange off-pist 
områder og bo med dine venner i super 
lejligheder med plads til 8-12 mand. 

Der er skiskole hver dag for nybegyndere 
og let øvede, så alle får lært at stå på ski. 
Alle andre tilbydes skiskole i tre dage, så I 
bliver super til at stå på ski, både på - og 
udenfor pisten. Læs mere i skiturs-
brochuren på vusk.dk, hvor du også til-
melder dig. 

REJSETIDSPUNKT: Vinterferien 2021
DATOER: 14.02.2021-20.02.2021
PRIS: 3800,-
TILMELDING: Fra 26.08.2020 kl. 16.00
ALDERSGRUPPE: 8. kl. - 18 år.
ANSVARSHAVENDE: Kurt Vestergaard

TJEKKIET
En rejse spækket med action, natur og kul-
tur. Med de aktive udfoldelser på rejsen 
styrker I sammenholdet og fællesskabet i 
gruppen, og måske oplever du at overskride 
grænser og finder ud af, at du kan mere, end 
du troede. Aktiviteter: Sommerbobslæde, 
Monkey Park, Off Road Scooter, Rock City, 
River rafting og hovedstaden Prag, også 
kendt som Den Gyldne Stad. Vi skal blandt 
andet se den berømte Karlsbroen og opleve 
byens stemning og historie. Læs mere i 
Tjekkiet-brochuren på vusk.dk, hvor du 
også tilmelder dig.

REJSETIDSPUNKT: Kr. Himmelfart 2021
DATOER: 12.05.2021-16.05.2021
PRIS: Cirka 2000,-
TILMELDING: Fra 26.08.2020 kl. 16.00
ALDERSGRUPPE: 8. kl. - 18 år.
ANSVARSHAVENDE: Ranjith
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GODT AT VIDE
Det er dejligt, hvis du har besluttet dig for at deltage i en af Ungdomsskolens studierejser. Her er lige et par 
småting, som er rare at vide, når du skal tilmelde dig.

1. Det er altid først til mølle-konceptet, der gælder ved tilmelding af rejser. Jo tidligere du melder dig til, 
des større er chancen for, at du får en plads på rejsen. 

2. Du tilmelder dig via tilmeldingsdelen på vusk.dk. Du klikker dig bare frem til den rejse, du ønsker 
at komme på. Derefter kan det være, du lige skal logge ind. Det gør du bare med dit UNI-login. 

3. Under selvsamme tilmeldingsdel på hjemmesiden, vil du altid kunne holde dig opdateret om 
nye ture og oplevelser, der kan opstå i løbet af året.

6. Betaling  foregår altid i forbindelse med tilmeldingen på vusk.dk. 
Når du har klikket dig ind på det rigtige rejse, ligger der en betalingsmulighed derinde, 
som du klikker på, og vupti! - Så er du i gang.

Vi ses på vusk.dk


