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Målgruppe: 

 Elever i 1.g, der ønsker at forbedre deres engelskkundskaber og viden om Storbritannien og opleve den 

britiske kultur på førstehånd. 

 

Turens indhold: 

 Skoleophold af en uges varighed på Westminster Kingsway College (http://www.westking.ac.uk/)  

 Privat indkvartering hos lokale familier 

 Virksomhedsbesøg 

 Sightseeing med guide i det centrale London 

 London Eye 

 Sejltur på Themsen 

 Rundvisning på Arsenals hjemmebane 

 Teatertur – vi ser en af de store musicals sammen 
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Fagligt indhold: 

I løbet af ugen er der 20 timers undervisning i engelsk, marketing i UK samt britiske samfundsforhold og 

økonomi. Derudover er der de nævnte udflugter. 

 

Indkvartering: 

Eleverne bliver indkvarteret privat hos lokale familier. Indkvarteringen er med halvpension – morgen- og 

aftensmad. Frokost kan købes til rimelige priser på skolen. 

Hvis eleven vælger at spise ude en aften siges dette til familien, og aftensmaden er således på egen 

regning. 

Eleverne skal SENEST være hjemme kl. 23.00 hver aften. 

 

Praktisk info, betingelser, pris og betaling: 

Der er afrejse fra Billund lørdag d. 27. april og hjemrejse lørdag d. 4.maj. 

Prisen for turen er 5000 kr. 

Tilmeldingsfristen er d. 1. december 2018. 

1. rate på 2000 kr. skal betales samtidig med tilmeldingen til turen senest d. 1/12 2018, og 2. rate 

(restbeløbet på 3000 kr.) skal betales senest d. 1/2 – 2019. 

En betingelse for at kunne deltage i turen er en høj tilstedeværelsesprocent og god studieaktivitet. 

OBS! Turen til London er ALKOHOLFRI. Overtrædelse af dette kan medføre hjemsendelse for egen 

regning. 

Som deltager forpligter man sig til at deltage i alle programpunkter. 

Husk at medbringe DET BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS. 

Deltagerne skal selv sørge for rejseforsikring. 

 

Transport: 

Vi flyver Billund Lufthavn til London tur/retur. Ved ankomst til London er der arrangeret transport til 

værtsfamilierne. Ved hjemrejse er der ligeledes transport til lufthavnen. Eleverne sørger selv for transport 

til og fra Billund Lufthavn. 

 

 



 

 

I prisen er følgende inkluderet: 

 Fly tur/retur Billund-London 

 Transport til og fra lufthavnen i London 

 Ugekort til ubegrænset transport i London (busser og tube (metro)) 

 Skoleophold af en uges varighed 

 Privat indkvartering hos engelske familier  

 Virksomhedsbesøg 

 Sightseeing med guide i det centrale London 

 London Eye 

 Sejltur på Themsen 

 Rundvisning på Arsenals hjemmebane 

 Teatertur – vi ser en af de store musicals sammen 

 

Rejsearrangør: 

Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole 

Kontaktpersoner: Mette Grøn, mg@hhs.dk   

Skolens telefonnummer: 74521250 
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