Ferðatilhögun fyrir Danmerkurferð 10 bekkjar
Grunnskólanum í Borgarnesi
Sunnudagur 30 september:
Lagt verður af stað frá Hyrnunni kl.03.00 með rútu.
flug kl..07.00 .lent á Kastrup kl.12.30 flugnúmer FHE 901
farið með rútu til Vallekilde http://www.odsherred.com
komið þangað um kl.15.00 þá verður farið í útsýnisferð um Vallekilde og svo er móttökuathöfn og matur í skólanum
kl.17.00 í boði danskra foreldra.

Mánudagur 1.okt:
Morgunmatur, morgunsöngur í skólanum ( http://vh-friskole.dk/)
Farið kl.09,00 í Naturskolen http://www.odsherred-naturskole.dk/
fáum matarpakka með .
komið til baka kl.13.00
Seinni partinn fara krakkarnir heim til dönsku krakkanna og borða hjá þeim, foreldrar sækja og skila í skólann aftur.
Skilað til baka kl.21.30

Þriðjudagur 2 okt:
Morgunmatur , farið frá skólanum kl.9 og farið í heimsókn í Ulfborgens venner http://www.ulvsborg.dk/
komið til baka um kl.13.00 . matarpakkar með
13.30 – 15 .00 verður landskeppni í höllinni Ísland – Danmörk
Matur ca. Kl.18.30
kl.19.30 verður kveðjuveisla í skólanum .

Miðvikudagur 3.okt.
Morgunmatur, farið frá skólanum kl.09.30 og haldið til Hróarskeldu þar sem Dómkirkjan verður skoðuð og farið í smá
göngutúr. Matarpakkar með.
Um kl.12.30 verður haldið til Kaupmannahafnar og farið á Danhostel
(http://www.danhostel.dk/vandrerhjem.asp?lan=dk&id=144)
Kl.16.00 farið á Ripleys believe it or not (http://www.topattractions.dk/)
Komið við á skyndibitastað á leið í keilu.

Fimmtudagur 4 okt.
Morgunmatur kl.08.30
09.30 tekin lest í Vísindasafn (http://www.experimentarium.dk/)
Komið til baka um kl.14 þá verður farið í Guinness World Records og The Mystic Exploratorie
http://www.topattractions.dk/)
Farið á hótelið og í betri fötin.
kl.20.45 förum við á Jensens Böfhus og borðum steik.( http://www.jensens.com)

Föstudagurinn 5 okt.
Morgunmatur kl.09.30
Kl.11.00 farið í siglingu um síkin ca. 1 klst. (WWW.CANALTOURS.COM )
Röltum svo saman á strikið þar sem gefin er laus tími til kl.16.30 þar sem hægt er að skoða mannlífið og versla.
Farið á hótelið.
kl.19.30 verður farið á Hard rock og borðaður kvöldmatur.
Um kvöldið er áætlað að hafa bara rólega stund, pakka og spjalla saman.

Laugardagurinn 6. okt.
Morgunmatur kl.08.30 farið af hótelinu kl.10.00 og tekin lest á Kastrup
þar sem flogið er til Íslands kl.13.15 að staðartíma og lent á Íslandi kl.14.35 flug. FHE 902. áætluð heimkoma í Borgarnes
er ca. Kl.17.00

