HHX 3.g – USA (uge 40-42, 2019)

Målgruppe:
Elever i 3.g, der ønsker at forbedre deres engelskkundskaber og viden om USA samt opleve den
amerikanske kultur på førstehånd.

Fagligt indhold:
Det faglige indhold er en del af studieområdet (SO), som alle elever i 3.g skal beskæftige sig med – enten
hjemme eller på turen til USA. Eleverne vil bl.a. komme til at arbejde med amerikansk historie, økonomi og
kultur i relation til USA i en globaliseret verden.

Turens indhold:






Skoleophold af 2 ugers varighed i Boston på Bunkerhill Community College (www.bhcc.mass.edu) samt
1 uges oplevelser i New York og Washington DC
Programmet i Boston indeholder ud over undervisningen mange udflugter
Under opholdet i Boston arrangeres en shopping tur til et stort outlet center.
I New York vil programmet bl.a. indeholde heldags guidet tur på Manhattan, cykeltur i Central Park,
9/11 museum, Ellis Island og Frihedsgudinden.
I Washington DC vil programmet byde på guidet cykeltur til de største seværdigheder, besøg på
Arlington kirkegården og besøg på et par af de berømte museer (fx Air and Space).

Indkvartering:
Eleverne bliver under opholdet i Boston indkvarteret privat hos lokale familier. Indkvarteringen er med
halvpension – morgen- og aftensmad. Frokost kan købes til rimelige priser på skolen.
I New York og Washington overnattes på hoteller.

Praktisk info, betingelser, pris og betaling:
Der er afrejse fra Danmark lørdag d. 28. september og hjemkomst til Danmark lørdag d. 19. oktober.
Prisen for turen er 14.900 kr.
Tilmeldingsfristen er d. 1. februar 2019.
Turen betales i følgende rater:
1/2-19: 3500 kr. (depositum)
1/3-19: 1900 kr.
1/4-19: 1900 kr.
1/5-19: 1900 kr.
1/6-19: 1900 kr.
1/7-19: 1900 kr.
1/8-19: 1900 kr.
Raterne betales på konto 0216 4069020666 (husk navn, klasse og skole i meddelelsesfeltet).
For at kunne gå på college i Boston er det en betingelse, at man har følgende vaccinationer: Hepatitis B,
Tdap, MMR og Varicella (hvis du ikke har haft skoldkopper).
En betingelse for at kunne deltage i turen er en høj tilstedeværelsesprocent og god studieaktivitet.
Deltagerne skal selv sørge for rejseforsikring.
Der deltager en dansk lærer på turen i den første uge, i slutningen af den anden uge og hele tredje uge. I
noget af uge 2 har eleverne en amerikansk kontaktperson.
Hvis du får SU, kan du få udeboende SU for oktober måned.

Transport:
Der flyves fra Danmark til Boston på udrejsen og fra Washington DC til Danmark på hjemrejsen.
Hvis der flyves fra København søges der om frirejse med DSB.
I USA arrangeres transport mellem Boston, NY og Washington DC. Lokal transport i Boston, NY og
Washington er på egen regning. I Boston koster det ca. $22 pr uge for et kort, der giver adgang til
ubegrænset kørsel.

I prisen er følgende inkluderet:







Fly tur/retur til USA
Transport mellem Boston, NY og Washington DC
Indkvartering (privat i Boston og hoteller i NY og Washington DC)
Skoleophold af 2 ugers varighed (undervisning og udflugter)
Shoppingtur til outlet center.
Udflugter og besøg i NY og Washington DC.

Rejsearrangør:
Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole
Kontaktperson: Mette Grøn, mg@hhs.dk, 74521250

