LONDON 2023
PÅSKETUR					

FRA 8. KLASSE

STUDIETUR TIL LONDON
EN FANTASTISK STORBY

Oplev stemningen i en af Europas største byer med 9 millioner mennesker. Vi
rejser med fly til den storby i Europa, hvor flest nationaliteter er repræsenteret. En
rejse til London er som at komme hele kloden rundt.
Vi vil udforske storbyen, opleve dens puls, få tjek
på infrastrukturen, så vi kan køre rundt i hele
denne kæmpe by uden problemer. Til sidst kan
du nemt og elegant selv finde rundt i systemet.

How would you like your burger, sir?

Du skal selv købe mad i London – dette er
ikke noget problem, London har tusindvis af
spisemuligheder døgnet rundt.

Om programmet

London lever 24 timer i døgnet, og kan byde på en
lang række store oplevelser. Kom med og oplev
en rigtig storby i Europa. På turen skal vi opleve
Big Ben, London Eye, Campden Lock Market,
Sct. Pauls Cathedral, Madame Tussauds, Buckingham Palace og Trafalgar Square.
London er også berømt for musicals, og du får en
enestående oplevelse i teatret. Vi kører også 50 km
uden for London til Warner Bros film-studierne, for at
se The Making Of Harry Potter!

Det får du for pengene

• Planlægningsmøde
• Rejsen tur/retur med fly
• Hotelophold inkl. morgenmad
• Harry Potter - Warner Bros Studio Tour
• Metrokort med fri kørsel i tuben
• Madame Tussaud wax museum
• Musical
• Hop on/off 24 timer rundt i byen (Londonbus)
• Camden Market
• Trafalgar Square
• Tower Bridge
• Oxford Street
• Buckingham Palace
• London Eye
OBS: Vi tager forbehold for mindre ændringer i
programmet.

ALT DET PRAKTISKE
Betaling og tilmelding
Prisen er 3.900 kr.
Første rate på 1.900 kr. skal betales ved tilmelding. Herefter er tilmeldingen bindende.
Restbeløbet skal være indbetalt senest den
1. februar 2023. Beløbene skal indbetales via
appen VUSK eller på hjemmesiden vusk.dk
Vi åbner for tilmelding til vores rejser
den 25. august 2022 klokken 15.00.
Tilmeldingsfristen er 1. oktober 2022.
Ved udsolgt før 1. oktober har vi mulighed for
at bestille ekstra pladser til flyet, men kan ikke
garantere prisen. Derfor vil der blive oprettet
en venteliste, hvortil vi tilbyder den enkelte
at komme med til den bedst mulige pris på
tidspunktet.
Du skal selv betale mad på turen.
Introarrangement
Vi skal forberede os godt. Derfor er der også
mødepligt til planlægningen. Denne dag er kun
for tilmeldte.
Introarrangementet ligger 21. februar 2023
klokken 17.00-20.00. Nærmere besked følger.

Turplanlægger
Nicolai Stensdal Munck
Tlf. 2193 6104
Mail: nsm@viborg.dk
Hvem kan deltage
Vi har plads til maks. 35 deltagere
(fra 8. klasse og ældre.)
Hvornår
Rejsen ligger i skolernes påskeferie.
Fra lørdag 1. april 2023 til tirsdag 4. april 2023.
Framelding
Tilmeldingen er bindende. Evt. afbud betyder tab af
pengene, men kan du finde en afløser, er du økonomisk reddet.
Kontakt Nicolai Stensdal Munck, som måske kan
være dig behjælpelig med at finde en anden.
Pas og sygeforsikring
• Er dit pas i orden? Du skal have et gyldigt pas.
Der er strenge regler for indrejse i England.
• Du skal medbringe dit sygesikringskort på
turen. Vi har tegnet et tillæg for alle, så
hjemtransport er mulig i sygdomstilfælde.
• Al forsikring er i øvrigt eget ansvar.
Ungdomsskolen har ingen forsikring.

Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et ungdomsunivers med fritidstilbud til unge fra Viborg
Komunes 7. klasser og opefter. Vi har klubber i hele kommunen, vI har en bred vifte af fritidshold der
tilbyder alt fra anderledes sport til boglige og kreative fag. Vi tilbyder studierejser til Paris, London,
Tjekkiet og skituren i vinterferien. Vi har weekendture til blandt andet Vigsø og Jesperhus og vi tilbyder
førstehjælp og kørekort til knallert og traktor. Se det hele og tilmeld dig på vusk.dk

