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Studieturens 
mange aspekter
På en studietur er det faglige indhold naturligvis det centrale 
omdrejningspunkt. Vi har derfor udarbejdet denne guide, der 
udelukkende fokuserer på studieturens faglige aspekter. 

Vores anden guide ’Sådan planlægger du den perfekte 
studietur’ er en praktisk guide med masser af gode råd, 
idéer og konkret vejledning. Der er mange hensyn at 
tage, når du som lærer har fået til opgave at arrangere 
årets studietur. Eleverne skal motiveres, studieplanen 
opfyldes, der skal samarbejdes med kollegaen, forældre 
orienteres samtidig med at den bedste pris, den bedste 
flyforbindelse og det bedste logi skal på plads.

Og så er der det faglige indhold – det er jo trods alt det 
vigtigste!

Det faglige og det sociale – to sider af samme sag
Det faglige tager oftest afsæt i studieretningens ho-
vedfag, men det er vigtigt at supplere det faglige med 
nogle gode kulturelle og sociale oplevelser for gruppen. 
De studerende har meget fokus på, at studieturen bliver 
en god oplevelse, hvilket vil sige godt kammeratskab og 
spændende oplevelser. Det vil give et større engagement 
blandt eleverne og derfor en større motivation for at gå i 
dybden på det faglige område. 

Planlægning af det faglige indhold
Det faglige indhold på studieturen kan vælges ud fra to 
forskellige vinkler: jeres faglige profiler eller destinatio-
nens muligheder. Oftest vil det være de faglige profiler, 
der er udgangspunktet og da I er to lærere, kan det være 
en kollegial udfordring at få destinationens muligheder 
og jeres faglige profiler til at matche. Sørg derfor for at få 
afklaret turens faglige indhold med kollegaen så tidligt 
i forløbet som muligt. Det er vigtigt, at begges faglige 
profiler drages i spil for at få et godt tværfagligt program. 

Da det faglige indhold og valg af destination gerne skal 
gå hånd i hånd, kræver det ofte en forudgående re-
search. Mange klasser lægger deres program og beskri-
velser online, så der er masser af inspiration og erfaring 
at hente på nettet. Googler du eksempelvis ’studietur 
Dublin’ og bladrer tålmodigt gennem siderne, så dukker 
der mange beskrivelser om tidligere studieture op.

Destination og fagligt indhold
Nogle starter med at vælge destinationen og planlægger 
det faglige indhold derefter. Det er dog ikke altid en for-
delagtig fremgangsmåde, da ikke alle fag er lige lette at 
tilfredsstille på en i forvejen valgt destination. Der findes 
mange destinationer og givetvis mange, der egner sig til 
netop dit fag – også uden at du måske selv er opmærk-
som på det. 

Det kan derfor være en fordel at alliere sig med et rejse-
bureau, der har specialiseret sig i at arrangere studierej-
ser. Rejsebureauet kender de faglige muligheder på de-
stinationerne og kan derfor hjælpe med at tilrettelægge 
turens indhold og oplevelser. Samtidig har rejsebureauet 
kontakter, som ellers kan være vanskelige at skaffe. 

Læsning af denne faglige guide
Denne faglige guide dækker de mest efterspurgte 
europæiske destinationer. Den skal ikke forstås som 
udtømmende, men skal læses som inspirationskilde og 
idékatalog.

God fornøjelse med læsningen!
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SEVÆRDIGHEDER
Anne Franks Hus
I et hemmeligt anneks i Prinsengracht 263 levede den 
jødiske familie Frank fra 1942-1944 i skjul for nazisterne. 
Familien var flygtet fra Hitlers Tyskland allerede i 1933, og 
Otto Frank ernærede sig som krydderihandler i Amster-
dam, indtil familien måtte gå under jorden. Hvem der 
stak familien, vides ikke, men de blev hentet af Gestapo 
4. august 1944 og ført til Auschwitz via opsamlingslejren 
Westerbork i Holland. Anne Frank døde sidenhen i Bel-
sen-Bergen. Anne Frank skrev dagbog igennem sine år i 
skjul, og huset og annekset er i dag museum over famili-
ens liv fortalt gennem billeder og dagbogsskrifterne. 

Amsterdam Arena
Christian Eriksen, Michael og Brian Laudrup, Marco van 
Basten. Det er blot nogle af de internationale fodbold-
stjerner, der igennem tiden har spillet for Ajax Amster-
dam, som har hjemmebane på Ajax Arena. Det er muligt 
at få en rundvisning og komme en tur i både omklæd-
ningsrum og på grønsværen. Her er endda et museum 
over klubbens lange historie.

Kanalrundfart
Trængslen i Amsterdam har igennem århundreder været 
stor, og bykernen har altid været tæt befolket. Byen er 
anlagt på en undergrund af mose og ler i et lavtliggende 
terræn, som har nødvendiggjort det omfattende kanalsy-
stem, som i dag er så karakteristisk for Amsterdam. De tre 
hovedkanaler Herengracht, Keizergracht og Prinsengracht 
løber som halvcirkler rundt om den centrale kanal, Singel. 
En kanalrundfart er en god måde at opleve byen på.

Amsterdam rundt på cykel
Amsterdam er ved at drukne i cykler, som efterhånden 
udgør en af byens største trafikale udfordringer. Amster-
dam er byen, hvor hver borger i gennemsnit ejer to cykler, 
byen hvor der er 400 km cykelsti, byen der kort sagt slår 
den danske cykelkultur med flere længder. I det perspek-
tiv er guidede cykelture selvsagt blevet en stor industri i 
byen. 

VIRKSOMHEDSBESØG
Heineken Bryggeri
Det er 30 år siden, der sidst er blevet brygget Heineken i 
den enorme bygning midt i Amsterdam. Produktionen er 
i dag flyttet udenfor byen og de gamle bygninger er om-
dannet til museum.

Aalsmeer blomsterauktion
Tulipaner og Holland hænger uløseligt sammen. I Amster-
damforstaden Aalsmeer ligger verdens største blomster-
marked og –auktion. Herfra auktioneres dagligt blomster 
fra hele verden sammen med halvdelen af hele Hollands 
blomsterproduktion. 

Amsterdam
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Andalusien

MALAGA 
Alpujarras-bjergene med skinke og oliven
Las Alpujarras er et bjergområde på sydsiden af Sierra 
Nevadamassivet. Området er oplagt til vandreture i bjer-
gene. En udflugt i Las Alpujarras kan med fordel kombi-
neres med besøg på en skinkeproduktionsvirksomhed 
og en olivenoliemølle – to væsentlige ingredienser i det 
spanske køkken. 

Udflugt til Alhambra, Granada
En studietur til Malaga bør indeholde et besøg på mau-
rerpaladset i Granada. Se beskrivelse her under Granada.

Historie og stormagtspolitik i Gibraltar
Gibraltar er engelsk og har været det siden 1704, hvor 
englænderne erobrede klippen under den spanske ar-
vefølgekrig. Englænderne fik området ’for evighed’ og 
påberåber sig stadig Utrecht-traktaten, når spanierne gør 
krav på Gibraltar. Et spændende besøg for historie, sprog 
og stormagtspolitik.

Udflugt til Caminito del Rey og omegn
Flot og udfordrende vandresti i bjergene 65 km nord 
for Malaga. Kongestien blev genåbnet i 2015 efter 12 års 
renovering. Stien blev etableret i 1905 som genvej, når 
beboerne skulle på marked, i skole eller på besøg hos 
naboer. Stien, der ikke er for folk med højdeskræk, er dog 
meget sikker efter den grundige renovering. Turen kan 
kombineres med besøg i Bobastro-ruinerne, en landsby 
etableret i 12. årh. i oprør mod emiren.

GRANADA
Alhambra 
Alhambra blev bygget af maurerne mellem 1248 og 1354. 
Det enorme palads blev bygget, mens det mauriske 
Nasride-dynasti herskede i Sydspanien og det var kalif-
ferne Ismail 1., Yusuf 1. og Mohammed 5., der stod for det 
arkitektoniske kunstværk. Blot få hundrede meter fra pa-
ladset ligger emirernes sommerresidens Generalife, hvor 

magthaverne kunne trække sig tilbage og samtidig være 
helt tæt på magtcentrum. 

Gartneri i Motril og Nerja/Frigiliana
Der er stor produktion af frugt og grønsager i Andalusien, 
og ved besøg i avocado- og mangogartneri i Motril på 
kysten syd for Granada fås en gennemgang af produktio-
nen, markedsføring og afsætning

SEVILLA
Sherryvingård i Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera er sherryens hovedstad, og her er det 
muligt at besøge en sydspansk vingård med sherrypro-
duktion: fra druerne på marken, over gæring og vinifikati-
onen og ikke mindst den specielle lagringsproces ’Solera’ 
på egetræsfade.

Byrundvisning i Sevilla
Sevilla er Andalusiens hovedstad med ca. 700.000 ind-
byggere. Byens gamle centrum, Santa Cruz, er en labyrint 
af smalle gader, og seværdig er også Santa Maria kate-
dralen, tyrefægterarenaen Plaza de Toros de la Maestran-
za, maurertårnet Torre del Oro og paladset Real Alcazares.

Busudflugt til Ronda
Ronda ligger på et klippefremspring over en dyb, stejl 
kalkstenskløft – en beliggenhed der gjorde Ronda til en 
af de sidste mauerbastioner, der faldt i 1485. Et af Rondas 
vartegn er vejbroen Puente Nuevo over den 120 meter 
dybe kløft El Tajo. Ronda regnes desuden som tyrefægt-
ningens vugge.

FLAMENCO
Den dramatiske musik, sang og dans stammer fra Anda-
lusien og er symbol for det varmblodede Sydspanien. Få 
en musikalsk og koreografisk oplevelse for livet.



Athen
 Athen er en oplagt destination for oldtidskundskab, arkæologi 
og historie - både i byen og på udflugter til Grækenlands 
mange historiske steder. Grækenland er i en voldsom proces på 
grund af de senere års økonomiske og politiske stramninger, 
som betyder en øget indsats for virksomheder, der er helt 
fremme både på den teknologiske og økonomiske front. 

Men Athen har også meget at byde de natur- 
og samfundsvidenskabelige fag.
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SEVÆRDIGHEDER 
Akropolisklippen
Alle kender Akropolis, alle kender Parthenon. Klippen tår-
ner sig op i centrum af byen og betegnes af nogle som 
det vigtigste antikke monument i Europa. Akropolis og 
det antikke Athen er associeret med demokrati, civilisati-
on og udvikling af vestlig filosofi og idéhistorie.

Plaka med Anafiotika 
I Plaka ligger både den græske og den romerske agora, 
Hadrians bibliotek og det er også her, at det Danske In-
stitut har til huse. Plaka er byens hyggelige og historiske 
centrum.

Monastiraki og Psirri
Den nordlige del af Plaka betegnes Monastiraki med sit 
centralt placerede loppemarked nær Monastiraki metro-
station. Der er altid en livlig trafik af handlende i Mona-
stiraki, som støder op til Ermou-gaden.

Syntagma
Her ligger parlamentsbygningen, som i øvrigt oprinde-
ligt er et kongeslot bygget til Grækenlands første konge, 
Otto. På Syntagmapladsen findes den ukendte soldats 
grav, som bevogtes af evzonerne, der, iført de karakteri-
stiske kilte, knæstrømper og pompon-sko, går æresvagt. 
Nationalparken ligger bag parlamentet.

VIRKSOMHEDSBESØG
Det græske parlament
Det græske samfund og grækernes selvopfattelse har 
været voldsomt udfordret på grund af den økonomiske 
krise gennem de senere år og ikke mindst i forhold til EU 
og resten af Europa. 

Besøg på glasværk
Fremstilling af glas har ældgamle rødder og kendes helt 
tilbage fra 5000 f.Kr., hvor de første glas sandsynligvis 
blev produceret i Mesopotamien. Under besøget vil der 
være en grundig gennemgang glasfremstillingen.

Produktion af velvære- og hudplejeprodukter
Besøg én af Grækenlands største producenter af cremer 
og olier til velvære, hår- og hudpleje. Virksomhedens fi-
losofi bygger på Hippokrates’ holistiske tilgang til krop 
og sundhed, og produkterne fremstilles udelukkende af 
naturlige ingredienser. 

Besøg en NGO
Grækenland oplever en stor flygtninge- og migranttil-
strømning og frivillige kræfter i Athen arbejder intenst på 
at integrere migranter og flygtninge på det græske ar-
bejdsmarked og i det græske samfund. En snak med en 
NGO giver et interessant indblik i de udfordringer, sorger 
og glæder, som de store menneskestrømme giver for et i 
forvejen økonomisk trængt land. 

UDFLUGTER
Kap Sounion (Attika)
Sounion ligger på sydspidsen af Attika ca. 80 km. syd 
for Athen og er mest kendt for Poseidontemplet, der er 
opført i midten af 400-tallet f.Kr. og indgik som en del af 
et større anlæg, hvoraf et mindre Athenatempel også er 
relativt velbevaret. 

Korinth (Peloponnes)
Korinth var i antikken den største og rigeste by på Pel-
oponnes og vigtig handelsby og moderby for en lang 
række græske kolonier på Sicilien og i Syditalien. Korinth 
bestyrede også Poseidonhelligdommen ved Isthmia. Her 
afholdtes hvert andet år de Isthmiske Lege.

Mykene, Nafplion og Epidauros på Peloponnes
Argolishalvøen på Peloponnes var en af de tættest befol-
kede områder af Grækenland i bronzealderen, og regi-
onen er bedst kendt for det befæstede paladskompleks 
Mykene. Næste stop er Nafplion, som fra 1829 til 1834 var 
det befriede Grækenlands første hovedstad. Sidste stop 
er Epidauros, lægeguden Asklepios´ hellige område.

Det antikke Delfi og Osios Loukas klostret
Delfi var igennem oldtiden en af de mest betydnings-
fulde Apollonhelligdomme i Grækenland. Særligt kendt 
er Delfi for sit orakel – en kvindelig forkynder af Apollons 
svar. 

30 km sydøst for Delfi ligger Osios Loukas klostret, viet til 
den lokale eneboer Loukas. Klostret er opført i starten af 
1000-tallet og i klosterets kirke er der fine eksempler på 
byzantinske fresker og mosaikker.

Det er muligt at tage studieturens ene nat i Delfi
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Barcelona
Der er meget fokus på Barcelona på grund af mange 
catalonieres stærke ønske om løsrivelse fra Spanien. 
Barcelona dækker alle fag som sprog, historie, samfundsfag, 
økonomi, kunst og kultur, men også de tekniske fag er rigt 
dækket ind. Barcelona er Spaniens forpost mod Europa 
og derfor meget udviklet teknologisk og økonomisk

SEVÆRDIGHEDER
Det catalanske parlament
Det catalanske parlament spiller en central rolle som sce-
ne for den igangværende debat om selvstændighed. Par-
lamentet består af et kammer med 135 medlemmer, som 
næsten deler sig lige mellem tilhængere og modstande-
re. Parlamentet ligger i Parc de la Ciutadella.

La Sagrada Familia
La Sagrada Familia er Gaudis mesterværk, som han ar-
bejdede på de sidste 15 år af sit liv frem til sin død i 1926. 
Kirken blev ikke færdig og arbejdet fortsætter den dag i 
dag. La Sagrada Familia er en blanding af stilarter som 
nygotik, Art Nouveau og catalansk modernisme. 

Picassomuseet
Picasso boede i sine unge år i Barcelona, og det var med 
til at forme hans kunst. Museet ligger i bydelen La Ribera 
og breder sig over fem middelalderlige palæer. Samlin-
gen koncentrerer sig primært om Picassos tidlige værker 
og den blå periode. 

VIRKSOMHEDSBESØG
Cava Freixenet
Freixenet er verdens største producent af cava med over 
100 millioner flasker årligt. Freixenet ligger i den lille by 
Sant Sadurni d’Anoia 50 km fra Barcelona. Besøget be-
skriver hele fremstillingsprocessen fra drue til flaske.

Sant Sadurni d’Anoia er Spaniens ubestridte cava-by, hvor 
også den anden store producent Cordorniu ligger.

BSC – Barcelona Super Computing Center
BSC har siden opstarten i 2005 haft en aktiv rolle i at 
fremme HPC (high performance computing) i Spanien 
og Europa, som et vigtigt redskab i international konkur-
renceevne inden for videnskab og teknik.

SEAT bilfabrikker
SEATs bilfabrikker ligger 30 km fra Barcelona og her kan 
man se resultatet af tysk og spansk teknologi i skøn for-
ening. En rundvisning og forklaring giver et indblik i pro-
duktionen af et Spaniens førende bilmærke.
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UDFLUGTER
Salvador Dali i Figueres og Girona
Dalimuseet ligger ca. 150 km nord for Barcelona i byen 
Figueres, og det er absolut et besøg værd. Salvador Dali, 
der levede fra 1904-1989, er indbegrebet af surrealismen. 
Turen til Figueres og Dalimuseet kan kombineres med 
et stop i den smukke by Girona på hjemvejen. I centrum 
ligger bl.a. den gotiske katedral med det brede kirkeskib, 
det jødiske kvarter og den imponerende bymur opført af 
Kong Peter III.

Salvador Dalis hus i Cadaques
Salvador Dali opholdt sig det meste af sit voksne liv i det 
særprægede og fantastiske hus på den yderste klippe 
ved havet. Huset ligger i den idylliske kystby Port Lligat, 
Dalis hus er i dag museum og her er der mulighed for at 
opleve hans eventyrlige og surrealistiske hjem, der oprin-
deligt var flere sammenbyggede fiskerhuse.

Klostret i Montserrat
Højt til vejrs mellem særprægede klipper ligger Catalo-
niens spirituelle kraftcenter, klosteret og kirken med den 
Sorte Madonna af Monserrat. Madonnaen, La Moreneta, 
er én af Cataloniens to skytshelgener. Klippen har haft 
religiøs betydning helt tilbage til romertiden, hvor der 
stod et tempel indviet til Venus. Det fredfyldte kloster er 
opført af benediktinermunke i 1000-tallet og blev hurtigt 
valfartssted for kristne pilgrimme, der hurtigt spredte 
budskabet om Madonnaen. Den lille sorte statuette blev 
ifølge myten fundet af hyrder i en hule på bjerget og si-
den anbragt i klosterkirken.
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Berlin
I Berlin er historien om Europa allestedsnærværende. 
Muren er faldet for længst. Kunst, kreativitet og kultur 
blomstrer, byen formår at være i fremdrift og samtidig 
stå ved sin dramatiske fortid. Berlin er et attraktivt 
mål for en studietur, særligt hvis temaerne er historie, 
samfundsfag, stormagtspolitik eller kunst og arkitektur

SEVÆRDIGHEDER
Rigsdagskuplen
Rigsdagsbygningen har været sæde for Rigsdagen i det 
tyske kejserrigee, Weimarrepublikken og Nazityskland 
frem til slutningen af 2. verdenskrig. I dag huser byg-
ningen Forbundsdagen. Et besøg i Rigsdagens impone-
rende glaskuppel kvitterer med en forrygende udsigt over 
byen samt fyldigt indblik i byens historie.

Museumsinsel
På den kunstige ø Spreeinsel i centrum gemmer sig en 
imponerede samling af 5000 års kunst, kultur og historie: 
Museumsinsel dækker over fem museer: Pergamonmu-
seet, Neues Museum (ægyptisk og forhistorisk), Altes 
Museum (antiksamlingen), Bode-Museum (byzantinsk) og 
Alte Nationalgalerie (1800-tals maleri og skulptur).

East Side Gallery
Med sine 1316 meter er East Side Gallery et enormt open 
air museum i Mühlenstrasse i Friedrichshain. East Side 
Gallery er forvandlingen af den tidligere utilgængelige 
østside af Muren til et gigantisk lærred for motiver, der 
centrerer sig om de politiske forandringer i kølvandet på 
Murens fald i 1989. De fleste kender nok vægmaleriet af 
Honecker og Bresjnevs intense kys. 

Hohenschönhausen – det hemmelige Stasifængsel
En af DDRs bedst bevarede statshemmeligheder var 
Stasifængslet i Hohenschönhausen. Gemt væk mellem 
højhuse beboet af Stasi-personalet, underlagt overflyv-

ningsforbud og udeladt fra alle kort, kendte ingen uden-
for Stasi til fængslets eksistens. Her bedrev Stasi psykisk 
og fysisk tortur på tusinder af politiske fanger for at få 
indrømmelser om statsforræderi. Fængslet er i dag mu-
seum og et stærkt vidnesbyrd om den kolde krig.

DDR museum
Det interaktive museum er bygget op af interiør fra tidli-
gere DDR hjem, bl.a. Trabanter, hemmelige dokumenter 
og plancher, der samlet giver et glimt af dagliglivet i DDR 
før murens fald. Museet er tematisk bygget op omkring 
tre emner: stat og ideologi, det offentlige liv og dagligliv. 
Der er også mulighed for en simuleret køretur i en origi-
nal Trabant P601.

Topographie des Terrors
Prinz-Albrecht Strasse var under Det Tredje Rige måske 
Berlins mest rædselsvækkende adresse: som hovedkvar-
ter for Gestapo og SS er her blevet taget grufulde beslut-
ninger om blandt andet folkedrabet på jøderne. Nazire-
gimets systematiske nedbrydning af menneskelighed, 
ydmygelserne og terroren er uhyggeligt veldokumenteret 
i de mange udstillede billeder og plancher. 

Berliner Unterwelten
Under Berlin findes en underjordisk og relativt ukendt 
verden af beskyttelsesrum, kirkegårde, glemte banegår-
de, hemmelige bunkere og meget mere. Flere forskellige 
turforslag.
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VIRKSOMHEDSBESØG
BMW motorcykelfabrik
På BMWs motorcykelfabrik er der godt 2.000 ansatte. De 
producerer årligt i omegnen af 100.000 motorcykler, og 
langt over to millioner motorcykler har allerede forladt 
fabrikken. En rundvisning på fabrikken giver et indblik i 
produktionskæden og –processen og en introduktion til 
virksomheden.

KaDeWe varehus
Kaufhaus des Westens, populært forkortet KaDeWe, slog 
dørene op i 1905 og er Europas største og Berlins mest 
eksklusive stormagasin i seks etager. Er detailhandel en 
del af turens faglige program, er en rundvisning i Ka-
DeWe oplagt.

Bryggeri Schultheiss
Selvom der ikke er mange aktive bryggerier tilbage i dag, 
var Berlin engang verdens største bryggerimetropol. De 
fleste bryghuse blev bombet under 2. verdenskrig og af 
de få tilbageværende er byens mest velrenoverede bryg-
geri Berliner Kindl Schultheiss Brauerei i Lichtenberg. 
Både Berlins bryggerihistorie og bryggeprocessen gen-
nemgås ved en rundvisning på bryggeriet, der produce-
rer kendte mærker som Berliner Kindl og Bockbier.

UDFLUGTER
Sachsenhausen – tidligere kz-lejr
Den tyske koncentrationslejr i Oranienburg nord for Ber-
lin blev opført i 1936-37 og var beregnet til ca. 6.000 fan-
ger og det anslås at Sachsenhausen har huset 200.000 
fanger frem til Det Tredje Riges sammenbrud i 1945. Af 
dem omkom knap 100.000. Primært politiske modstande-
re af naziregimet blev interneret i kz-lejren. Efter krigens 
afslutning overtog russerne lejren til opbevaring af tyske 
krigsfanger frem mod udleveringen til Rusland.

I 1961 blev lejren overtaget af DDR styret og indrettet som 
nationalt mindesmærke over krigens rædsler.
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Bruxelles

BESØG DET POLITISKE BRUXELLES
NATO-hovedkvarteret
Oprettet i 1949 på baggrund af den kolde krig som følge 
af de vesteuropæiske landes usikkerhed over Sovjetunio-
nen, var NATO i sin oprindelse udelukkende en militær al-
liance mellem Nordamerika og en række vesteuropæiske 
lande - Danmark har været medlem siden begyndelsen. 
NATO er i dag desuden involveret i ikke-militært arbejde 
under ledelse af en generalsekretær. 

Europa-Parlamentet 
Europa-Parlamentet er EU's eneste direkte valgte organ, 
som blandt andet har til opgave at vedtage EU's lovgiv-
ning sammen med EU-landenes regeringsrepræsen-
tanter. Blandt mange andre opgaver fører Parlamentets 
medlemmer tilsyn med arbejdet i Europa-Kommissionen. 
Danmark er repræsenteret ved 13 medlemmer.

Europa-Kommissionen 
Er EU's politisk uafhængige udøvende organ med ansvar 
for at udarbejde forslag til EU-lovgivning og gennemføre 
de beslutninger, der træffes af Europa-Parlamentet og 
Rådet for EU. Derudover er det Kommissionen, der for-
deler EU-finansieringen, håndhæver EU-retten og repræ-
senterer EU internationalt.

Foredrag med dansk journalist om EU og Bruxelles
Få et foredrag af dansk journalist og forfatter, der har 
boet i Bruxelles i mange år. Foredraget giver en indgå-
ende indsigt i EU, både på den politiske scene, men også 
lobbyisterne bag den politiske scene.

VIRKSOMHEDSBESØG
Planète Chocolat
Belgien er verdensberømt for sin chokolade og produce-
rer mere end 172.000 tons om året. Planète Chocolat er 
berømmet dels for sine gode råvarer, dels for sine choko-
ladeworkshops og –demonstrationer. Bliv konditor for en 
time og afprøv de kreative evner i en lille workshop. Deli-
katesserne er naturligvis til egen nydelse.

Bryggerier: Cantillon og Duvel
De belgiske øl-traditioner har rødder langt tilbage, og de 
belgiske bryggerier er en blanding af små familieejede 
virksomheder som Cantillon i Anderlect, hvor der stadig 
brygges øl efter de gamle metoder, og de helt store og 
verdenskendte bryggerier som Duvel. Et besøg giver en 
god gennemgang af brygge-processen. 

UDFLUGTER
Waterloo
18.juni 1815. Slaget står ved Waterloo syd for Bruxelles 
mellem Napoleon på den ene side og en britisk-neder-
landsk hær under ledelse af Wellington på den anden 
side. Det er det sidste slag i Napoleonskrigene, hvor 
Napoleon lider sit endelige nederlag, bliver tvunget til at 
abdicere og bliver sendt i livslangt eksil på St. Helena i 
det sydatlantiske Hav. Fra mindesmærket Løvehøjen er 
der en forrygende udsigt ud over slagmarken.
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Budapest

SEVÆRDIGHEDER
Parlamentet
Den ikoniske parlamentsbygning er landets største byg-
ning. Tegnet af arkitekten Imre Steindl og opført i peri-
oden 1885-1904 med Londons parlamentsbygning som 
forbillede, knejser Parlamentet ved Donaus bred midt i 
byen. Parlamentet er opført i nygotisk stil med både spir, 
stræbepiller og vinduer med glasmalerier. Det er muligt 
at besøge Parlamentssalen, Kuppelsalen og Kongesalen, 

Budapests termalbade
Budapest er anlagt på flere end 100 varme kilder. Hver 
dag vælder over 70 millioner liter vand op fra undergrun-
den og forsyner blandt andet 50 bade i byen. Termalvan-
det er mellem 21 og 78 grader varmt, og varmen regu-
leres i de forskellige bassiner i byens badeanlæg. Byens 
mest berømte bade er Gellért og Széchenyi, som besøges 
flittigt af såvel nysgerrige turister som lokale ungarere. 

VIRKSOMHEDSBESØG
Audi Hungaria Motor, Gyor
Tyske Audi åbnede i 1993 en fabrik i Gyor, hvor der blandt 
andet fremstilles Audi i TT coupé, A3 og S3-serien. Fra 
2017 produceres desuden Audi RS3 Limousine med en 
tophastighed på 280 km/t. Et slaraffenland for bilentusia-
ster med adgang til både fabrik og produktionshaller.

Vinhus Törley – produktion af mousserende vine. 
21,8 millioner flasker mousserende vin, 16,9 millioner fla-
sker vin og 600.000 flasker spiritus. Det var Törleys sam-

lede produktion i 2017. Törley startede i 1882 og har siden 
1955 haft til huse i en del af verdens længste kældersy-
stem, hvor der i dag også er et museum.

UDFLUGTER
Donau-knæet
Nord for Budapest slår Donau nogle voldsomme sving i 
en strækning, der populært kaldes Donau-knæet. I om-
rådet ligger tre af Ungarns gamle byer: Visegrad, som i 
fordums tid husede kongefamilien, hvis borg i dag kan 
beses i ruiner. Esztergom, som er hovedsæde for den un-
garske katolske kirke og landets hovedstad frem til det 13. 
århundrede og Szentendre, som i 1928 blev en kunstner-
koloni med et stort udbud af gallerier og museer. 

Pusztaen – den ungarske slette
Den ungarske slette udgør ca. 50% af hele Ungarns areal 
sydøst for Budapest. Pusztaen består af træfattig steppe 
med klitter, græsmarker og søer. Det golde landskab er 
for store deles vedkommende i dag nationalpark og er 
mest kendt for sine traditionelle hesteshows. Området var 
oprindeligt beboet af hestepassere, ’cowboys’, som i dag 
ernærer sig ved imponerende hesteshows – de får ube-
sværet dyrene til at lægge sig ned, stå på bagbenene og 
løbe i formationer med et enkelt knald med pisken.
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Dublin og Belfast 
Dublin er historie, litteratur, kemi, sprog, politisk og 
økonomisk udvikling. Centrum er ikke større, end at man 
kan gå fra Writers Museum i nord til Teeling Distillery i syd. 
I centrum for det hele ligger Temple Bar, hvor den irske 
stemning kryber under huden med et mylder af spillesteder, 
barer, teatre, butikker, gademusikanter og gøglere. 

SEVÆRDIGHEDER OG FAGLIGE BESØG
Trinity College og Book of Kells
Irlands ældste bibliotek Trinity College blev grundlagt af 
den engelske dronning Elizabeth 1. i 1592. Oprindeligt var 
det et protestantisk universitet, men i 1970’erne begyndte 
man at optage katolikker. Mest interessant er Old Library, 
hvor man finder Book of Kells, en illumineret bog udfor-
met af munke fra Iona i den tidlige middelalder.

Kilmainham Gaol
Fængslet blev bygget i 1796 og i har været i brug frem til 
1924 i forbindelse med oprettelsen af den irske fristat. 

Fængslet har huset en lang række fremtrædende irske 
oprørere, blandt andet Irlands senere præsident Eamon 
de Valera. Det var også her, at 14 ledere af påskeoprøret i 
1916 blev henrettet ved skud.

Dubliana
Dublin blev grundlagt af danske vikinger i 841 som en 
vigtig handelsby. Vikingerne satte deres præg på Dublins 
tidlige udvikling og museets udstillinger viser Dublins hi-
storier gennem flere århundreder.

Hovedpostkontoret på O’Connell Street
Postkontoret blev den 24. april 1916 stormet af oprørere 
under ledelse af Patrick Pearse, der erklærede Irland for 
en uafhængig republik løsrevet fra Storbritannien. Oprø-
rerne formåede at holde bygningen i en uge, før de over-
gav sig til det britiske artilleri og de efterfølgende uger 
blev skudt i Kilmainham Gaol.

Guinness Storehouse 
Guinness Storehouse er Irlands største turistattraktion. 
Bryggeriet blev grundlagt af Arthur Guinness i 1759, hvor 
han underskrev en lejekontrakt på 9.000 år. Bygningen 
i syv etager, var tidligere et gæringsanlæg, men er nu 
blevet omdannet til en stor ”pint of Guinness”, som er en 
levende fremvisning af brygningen og historien.

Teeling Distillery
Teeling destilleri er eneste funktionsdygtige destilleri i 
Dublin. Destilleriet er grundlagt af Teeling-familien, som 
har været aktiv på den irske whiskey-scene siden 1782. 
Lær om kemi, organisation, historie og irske traditioner.
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UDFLUGTER
Wicklow Mountains
Syd for Dublin ligger nationalparken Wicklow Mountains. 
Området strækker sig over 20.000 ha og består hovedsa-
geligt af skov, hede og mose og er hjemsted for de fleste 
af Irlands pattedyr. I Wicklow Mountains ligger Glenda-
lough, et klostersamfund grundlagt i slutningen af 6. årh. 
og som er kernen i irernes historiske identitet.

Heldagsudflugt fra Dublin til Belfast
Belfast er Nordirlands hovedstad med ca. 300.000 ind-
byggere. Byens placering har dannet grundlag for, at der 
i dag er en betydningsfuld havn med masser af skibsbyg-
geri. Her ligger bl.a. skibsværftet Harland & Wolff, hvor det 
legendariske skib Titanic blev bygget.

Giant’s Causeway
Øens smukke nordkyst er karakteriseret ved forrevne 
klippeskrænter og strande, og mest kendt er nok Giant’s 
Causeway, som menes at være skabt af et vulkansk ud-
brud for 60 millioner år siden. De ca. 40.000 sekskantede 
basaltsøjler er et af de mest specielle naturfænomener i 
verden.

BELFAST 
For de fleste er Belfast især kendt som centrum for kam-
pene mellem protestanter og katolikker; en intern konflikt 
der har affødt mange, voldsomme og blodige sammen-
stød og terrorhandlinger. En konflikt, som har præget 
Belfasts og Irlands historie.

Titanicmuseet
Intet besøg i Belfast er komplet uden Titanicmuseet, som 
ikke uden grund var verdens mest besøgte museum i 
2016, hvor to millioner besøgende udforskede det enorme 
museum. Anlagt ved bredden af Laganfloden dér, hvor 
oceandamperen RMS Titanic og søsterskibet RMS Olym-
pic blev bygget på Harland & Wollfs skibsværft.

Stormont – Nordirlands parlamentsbygning
Det smukke Stormont, Nordirlands parlamentsbygning i 
et parkanlæg lidt uden for centrum. Stormont huser i dag 
den nordirske forsamling. Behovet for en parlamentsbyg-
ning opstod efter Nordirlands separation fra Irland i 1920, 
og Stormont blev indviet i 1932.

Crumlin Road Gaol
Fra fængslets åbning i 1846 og frem til lukningen i 1996 
er ca. 25.000 kvinder, børn, mordere og politiske aktivister 
blevet ført gennem tunnelen fra domhuset på den anden 
side af vejen til en uvis skæbne i The Crum. Sinn Feins le-
der Gerry Adams har blandt andet siddet her.

Gavlmalerierne i Shankill Road 
I området omkring Shankill Road bor overvejende pro-
testanter, og det er det kvarter, hvor der er flest gavl-
malerier i Belfast. Motiverne er overvejende militante og 
henholder sig til de rå kampe mellem protestanter og 
katolikker. 

Fredslinjen
Nær Shankill Road ligger Falls Road, og her er området 
overvejende beboet af katolikker. I 1969 førte sammen-
stød mellem politi og katolske demonstranter til opførel-
sen af en 800 meter lang mur, der skulle holde protestan-
ter og katolikker adskilt. Den var ment som midlertidig 
men står stadig.
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Edinburgh 
Der er en stigende interesse for Edinburgh som mål for 
en studietur. Edinburgh har ikke seværdigheder som 
Rom, Paris og London, men byen byder både på historie, 
kultur og stormagtspolitik. Derudover er der mange 
muligheder for udflugter med sejltur, whisky destilleri, 
tekniske vidundere og laksetrapper og fantastisk natur.

SEVÆRDIGHEDER
Edinburgh Castle
Edinburgh Castle blev opført i 1000-tallet. Anlagt på 
toppen af en udslukt vulkan tårner Edinburgh Castle sig 
op som byens ikoniske vartegn. Slottet har spillet en af-
gørende rolle i Skotlands historie i mere end 1000 år, og 
har gennem tiden været på både skotske og engelske 
hænder. 

Kongeslottet Holyroodhouse
Da Edinburgh fik status som Skotlands hovedstad i slut-
ningen af 1400-tallet, startede opførelsen af kongeslottet. 
’Rood’ er et gammelt ord for kors, hvorfor Holyrood bety-
der ’Helligkors’, Holyroodhouse er dronning Elizabeths re-
sidens under officielle besøg i Skotland, og slottets lange 
historie er uløseligt knyttet til kongeslægten. 

Parlamentet
Det skotske parlament blev etableret i 1997. De 129 med-
lemmer træder sammen i 1999, men Parlamentsbyg-
ningen blev først indviet af dronning Elizabeth i 2004 un-
der stor bevågenhed. Den futuristiske bygning er tegnet 
af den catalanske arkitekt Enric Miralles.

The Scotch Whisky Experience 
Intet besøg i Edinburgh uden en whisky-oplevelse! En 
god introduktion fås ved et besøg på The Scotch Whisky 
Experience, hvor hele produktionsprocessen fra gæring 
over destillering til lagringen bliver forklaret. Her er ver-
dens største whiskysamling i øvrigt også udstillet.

Forth Bridge
Broen over Forth fjorden, der forbinder South og North 
Quensferry 14 kilometer øst for Edinburgh, blev indviet 
i 1890 og er et stykke skotsk ingeniørkunst og symbol 
på den industrialisering, som Edinburgh gennemgik på 
daværende tidspunkt. Forth Bridge er en jernbanebro og 
verdens første stålkonstruktion af sin størrelse (broen er 
knap 2500 meter lang). 

Royal Yacht Britannia
I den nordøstlige forstad Leith ligger Edinburghs havn. 
Her er kongeskibet Britannia ankret op og er i dag muse-
um. Britannia var i mere end 40 år det engelske konge-
families skib, og det er nu muligt at komme ombord og 
følge i fodsporene på de kongelige.
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DET POLITISKE SKOTLAND
Det Skotske Parlament
Politik i Skotland er en spændende og dynamisk affære. 
Vi kan arrangere rundvisning i det skotske parlament og 
hvis der er debat i den pågældende periode, vil det være 
muligt at overvære denne.

Møde med politiker
Ønsket om selvstændighed ulmer i Europas mere eller 
mindre autonome regioner. Skotland er en af dem. Den 
seneste afstemning i 2014 faldt på marginalerne, men 
mange skotter drømmer stadig om løsrivelse fra Storbri-
tannien. Vi kan tilbyde møde og debat med en politiker.

Parliament House
Beliggende på Parliament Square i den gamle bydel ved 
Royal Mile er Parliament house det oprindelige sæde for 
det skotske parlament. Her holdt det skotske parlament 
til fra 1639 til 1707, i dag huser bygningen Skotlands høje-
steret. 

UDFLUGTER
Tur til Pitlochry med besøg ved hydroelektrisk 
dæmning, laksestige og Blair Athol destilleri
Heldagsudflugt til det skotske højland, hvor I starter med 
et besøg på et af Skotlands meste berømte og ældste 
destillerier, Blair AthoI, som blev grundlagt i 1798. Tu-
ren fortsætter til Loch Faskally søen med hydroelektrisk 
dæmning og laksestigen i floden Tay.

Glenturret destilleri, Trossarchs highland 
og sejltur på Loch Katrine
Heldagsudflugt til det skotske højland. Første stop det 
berømte Glenturret destilleri, grundlagt i 1775, som frem-
stiller Famous Grouse whiskyen. Rundvisning og forkla-
ring af fremstillingen og smagning for alle over 18 år.

Turen går videre til Centralskotland og gennem den 
enorme og smukke nationalpark The Trossachs. Det var 
herfra, Rob Roy som Skotlands svar på Robin Hood hær-
gede i begyndelsen af 1700-tallet. The Trossachs er kendt 
for sine mange søer, lochs, hvor der er en times sejlads på 
Loch Katrine med afgang fra Trossachs Pier. 

Stirling, Wallace monumentet, Callander i 
Trossachs nationalpark og sejltur på Loch Katrine
Byen Stirling med Stirling Castle spiller en central rolle 
i den skotske historie. I 1400- og 1500-tallet var byen re-
sidens for kongeslægten Stuart, og Stirling Castle er fra 
denne periode. Fem kilometer nord for Stirling ligger 
Wallace monumentet, som er rejst til ære for nationalhel-
ten William Wallace. 

Falkirk sluseanlæg
Ved byen Falkirk ligger Falkirk Wheel – et imponerende 
roterende slusesystem, der forbinder floderne Forth og 
Clyde, der ligger med en højdeforskel på 24 meter. Tidli-
gere brugte bådene en dag på at komme igennem de 11 
sluser – i dag er de igennem på et kvarter. Ingeniørkunst 
på højeste niveau.
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Firenze
Firenzes historiske centrum er forholdsvis lille og tæt pakket med 
seværdigheder og oplevelser, som kan gøres til fods. De kulturelle 
og historiske attraktioner byder sig til overalt og giver mulighed 
for temaer med sprog, historie, kunst, politik og samfund. Til de 
økonomiske og tekniske fag er spændende virksomhedsbesøg 
eller analyselaboratorium. Besøg på Galileos museum eller 
Museo Leonardiano giver indblik i historiens tekniske idéer.

SEVÆRDIGHEDER
Galleria degli Uffizi
Ved Ponte Vecchio ligger Galleria degli Uffizi – i daglig 
dansk tale Uffizierne – som er et af de vigtigste kunstmu-
seer i Italien og Europa og særligt repræsenteret er nogle 
af Renæssancens største mestre: Botticelli, Raffaello, Leo-
nardo da Vinci og mange flere. 

Ponte Vecchio
Tidligere var det almindeligt, at butikker blev bygget på 
broer – en tradition der stort set er forsvundet. Bare ikke 
på Ponte Vecchio, hvor der har været handelsdrivende 
siden 1200-tallet, og med lidt fantasi kan man stadig føle 
sig hensat til en svunden tid på broen. 

Basilica di Santa Maria Novella
I Firenze ligger kirkerne strøet ud med gavmild hånd, 
men udover domkirken kan det anbefales at besøge Basi-
lica di Santa Maria Novella. Opført af dominikanermunke 
i første halvdel af 1300-tallet er kirken med den smukke 
facade og det tilhørende kloster et overflødighedshorn af 
kunst og gravmonumenter.

Santa Maria del Fiore
Firenzes domkirke Santa Maria del Fiore er blevet ét af 
symbolerne på den italienske renæssance og med sin 
næsten 100 meter høje kuppel et bastant symbol på den 
stærke relation mellem italienerne og deres religion.

UDFLUGTER
San Gimignano
Byen med de mange tårne. I dag er der 13 af 72 tårne 
tilbage, som alle blev opført i Middelalderen af velslåede 
familier som et iøjnefaldende symbol på rigdom. Byen 
ligger på en højderyg i 324 meters højde og tårnene giver 
byen en imponerende profil.

Museo Leonardiano i Vinci
Besøg Leonardo da Vinci-museet i hjembyen Vinci. Le-
onardo (1452-1519) arbejdede som maler, billedhugger, 
arkitekt, ingeniør, videnskabsmand og opfinder, og på 
museet opnås en god indsigt i hans mange studier og 
opfindelser. 
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Siena
Ingen anden by i Toscana har som universitetsbyen Siena 
bevaret sin middelalderlige charme og særpræg med 
små smalle labyrintiske gader, hvor tårne og paladser 
kæmper om den trange plads. Byen centrerer sig om 
Piazza del Campo med det gotiske rådhus Palazzo Pub-
blico, der har tjent til inspiration for udformningen af Kø-
benhavns Rådhus. Vinci kan med fordel kombineres med 
et besøg i Lucca eller San Gimignano.

VIRKSOMHEDSBESØG
Kemisk analyselaboratorium
For grupper med vægt på biokemi kan vi arrangere be-
søg og rundvisning på et kemisk analyselaboratorium. De 
fleste laboratorier ligger uden for Firenze, men kan nås 
med bybussen.

Vingårdsbesøg
Toscana er området for Chianti-vinene, og et vingårds-
besøg med forklaring af vinproduktionen er et populært 
indslag på studierejsen til Firenze. Skal det være mere 
eksklusivt, kan vi også arrangere besøg på et vinslot med 
rundvisning på slottet, i markerne og i kældrene og ind-
lagt frokost og vinsmagning.

Marmorbruddene i Carrara
Byen Carrara, som ligger ud til Middelhavet, er kendt for 
sine marmorbrud, som har været i anvendelse siden ro-
mertiden. Carraramarmor var i oldtiden kendetegnet ved 
at være en meget hvid og ’ren’ marmor, der i Romerriget 
i vid udstrækning blev anvendt som byggemateriale til 
offentlige bygninger. 

Fabriksbesøg
I Firenze og omegn er der rig mulighed for at arrangere 
besøg på en fabrik – stort set efter eget valg: en pasta-
fabrik, en maskinfabrik, en modevirksomhed eller noget 
helt fjerde. 
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Hamborg

SEVÆRDIGHEDER
Hamborg Arena og fodboldmuseet
Hamborg arena er hjemmebane for fodboldklubben HSV. 
Med en rundvisning på stadion er det muligt at komme 
igennem spillertunnelen ud til selve banen, se en spons-
orlounge, komme en tur i kommentatorboksen og pres-
serummet. Til stadion hører også et fodboldmuseum.

Miniatur Wunderland
Flyene letter og lander. Brandbiler haster afsted med 
udrykning og toget ankommer til stationen. Det hele 
foregår i miniature i byens bedst besøgte seværdighed, 
Miniatur Wunderland. Verdens største modeljernbanean-
læg strækker sig foreløbigt over 1500 m2 med tableauer 
fra hele verden, bl.a. USA, Skandinavien og Tyskland.

Beatles Tour
De færreste er måske klar over det, men før The Beatles 
brød igennem lydmuren som superstjerner, spillede og 
boede de i dannelsesårene fra 1960-62 i Hamborg. Her 
optrådte de utrætteligt i endeløse timer på Indra, Top-Ten 
og Star Club for at nå til tops. En Beatles-vandring kom-
mer omkring de meste populære spillesteder i St. Pauli 
og Beatles-Platz på Reperbahn. 

VIRKSOMHEDSBESØG
Airbus Hamburg
I Hamborg samler de flyvemaskiner. På Airbus-fabrikken, 
som dækker næsten 300 hektar, arbejder 15.000 mand 

i de enorme haller, og en rundvisning foregår både til 
fods og med bus. Airbus har fabrikker rundt om i Europa, 
og i Hamborg samles komponenter til flyenes kabiner – 
blandt andet også til verdens største flyvemaskine, A380. 
De mere ’ydmyge’ modeller A318, 319 og 321 samles også 
her. 

Holsten Bryggeri
Holsten-Brauerei i Hamborgforstaden Altona blev i 2004 
opkøbt af Carlsberg og brygger over ni millioner hekto-
liter øl om året. Bryggeriet blev grundlagt i 1879 og har 
dermed en lang bryggetradition. 

På en rundvisning er der indblik i hele processen og pro-
duktionen. Smagsprøve for dem over 18 år.

Containertur i Hamborg havn – fra 
pebersæk til logistiker
Hamborg ligger ved Elbens mundingstragt og havnen 
bidrager væsentligt til Hamborgs økonomi – havneområ-
det dækker 100 km2. Hamborgs Havn er Tysklands største 
og én af verdens ti største. På en rundvisning i området 
kommer man igennem Nicolai fleet, museumsskibene 
Rickmer Rickmers og Cap San Diego. I den nyeste bydel 
Hafencity finder man de store industri- og havneanlæg, 
og ved Köhlbrandbrücke ligger de enorme container-
skibsterminaler. Her losser og laster kraner containere i 
døgndrift.
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Krakow

SEVÆRDIGHEDER
Stare Miasto (den gamle bydel) og Wavelhøjen
Som det moderne Polens tidligere hovedstad og sæde 
for de polske konger, er den gamle bydel og Wavelhøjen 
spækket med historiske monumenter. Krakow var Polens 
hovedstad indtil 1569. 

Schindlers fabrik
Oskar Schindler var tysk forretningsmand og fabriksejer, 
der under 2. verdenskrig øjnede chancen for billig ar-
bejdskraft blandt Krakows jøder. Da tyske soldater drev 
klapjagt på jøderne, tog Schindler alle midler i brug for 
at beskytte arbejderne og det anslås, at han har reddet 
flere end 1000 jødiske liv. Fabrikken er i dag museum for 
Schindlers og hele Krakows historie i perioden 1939-1945.

Kazimierz – byens jødiske kvarter
Bydelen opstod i 1400-tallet og husede frem til 2. ver-
denskrig Krakows jødiske befolkning. Det anslås, at Kra-
kow inden krigen husede 68.000 jøder, hvoraf 65.000 blev 
dræbt af tyskerne. I dag oplever Kazimierz en vis opblom-
string og kunst og kultur er på fremmarch i bydelen.

VIRKSOMHEDSBESØG
Skolebesøg
Få indblik Polens undervisningssystem med et besøg på 
en skole med mulighed for at tale med lærere og elever.

Det Nordiske Hus
Huset hvor alle nordiske lande har repræsentation og 
således her, det danske konsulat holder til. Få indblik i 
Polens integration i EU, samfund, økonomi og politik og 
samarbejdet med de nordiske lande.

Virksomhedsbesøg
I omegnen af Krakow er der mulighed for at besøge utal-
lige forskellige former for virksomheder: et vandkraftværk, 
et bryggeri, FIATs fabrikker, tekstilfabrik, mv. 

UDFLUGTER
Nowa Huta – Polens kommunistiske mønsterby
15 km øst for Krakow ligger den ’utopiske’ kommunistiske 
idealby Nowa Huta, arbejdernes by centreret om stålvær-
ket. Oprindeligt blev Nowa Huta opført som det kommu-
nistiske styres magtkonsolidering, senere forfaldt bydelen 
over tid, men er i dag ved at genopstå som hipt bolig-
kvarter. Et spændende indblik i politisk by-arkitektur.

Auschwitz-Birkenau
Den menneskelige ondskab emmer ud af alle sprækker 
i bygningerne bag den store jernport med ’Arbeit macht 
Frei’. Her mistede flere end én million mennesker livet 
under 2. verdenskrig – gasset, sultet og pryglet ihjel.

Wieliczka saltmine
I de smukke underjordiske kamre har man udvundet salt 
gennem 750 år. I minens kamre har arbejderne udfoldet 
sig kunstnerisk med skulpturer udhugget i salt og cen-
tralt står en underjordisk katedral opført kun af salt fra 
minerne.
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Lissabon

SEVÆRDIGHEDER
Kør med sporvogn nr. 28
Lissabon er oprindeligt anlagt på syv høje med store ni-
veauforskelle til følge. En god måde at komme omkring 
er med en af de gule sporvogne, som udgør en væsentlig 
del af den kollektive trafik. Sporvognene har kørt i byen 
siden 1873, hvor de første vogne blev trukket af heste. 

Linje 28 kører fra Prazeres-kirkegården gennem de æld-
ste bydele og forbi byens største seværdigheder af de 
snoede brostensbelagte gader.

UDFLUGTER
Sintra, Capo da Roca og Lissabons riviera
Besøg kongernes residensby Sintra, hvor paladserne 
vidner om fordums storhed. Turen går videre til Europas 
vestligste punkt, klippefremspringet Capo da Roca, med 
udsigt over Atlanterhavet. Hjemturen foregår langs Lis-
sabons ’riviera’ gennem de eksklusive byer Cascais og 
Estoril. Der gøres stop ved den karakteristiske klippefor-
mation Boca do Inferno, som betyder ’Helvedets mund’ 
på portugisisk. 

 Costa Azul kysten - Cristo Rei, 
Sesimbra og Capo do Espichel
Lissabons vartegn er den 110 m høje Kristusstatue, Cristo 
Rei. Statuen er opført som en tak til Gud for at Lissabon 
undgik krigens rædsler under 2. verdenskrig. Statuen er 
lavet med Rio de Janeiros Cristo Redentor som tydeligt 
forbillede. Herefter går turen til den lille fiskerby Sesim-
bra, med ægte portugisisk hygge og charme. Turen slut-

tes ved Cabo do Espichel med en storslået udsigt mod 
Atlanterhavet og til Tejoflodens munding.

Vingård Sanguinhal og middelalderbyen Obidos
Besøg vingården Quinta do Sanguinhal, som ligger 85 
km nord for Lissabon ved byen Bombarrel. Sanguinhal 
blev etbaleret i 1927 og er en af de større vinproducenter 
i Portugal. 

Sanguinhal kan kombineres med middelalderbyen Óbi-
dos, der er på Unescos verdensarvsliste. Byen er særdeles 
velbevaret og de gamle huse anvendes stadig som almin-
delige boliger. Ud over sin historie er byen kendt for cho-
koladeproduktion af meget høj kvalitet. Hvert år afholdes 
chokoladefestival i Obidos.

VIRKSOMHEDSBESØG
Vingård José Maria de Fonseca
Besøg en af Portugals mest traditionsrige vingårde, der 
har været i drift i mere end 200 år. Turen starter med et 
besøg i gårdens museum med kort resumé af historien. 
Grundig forklaring i produktionsprocessen fra drue til fla-
ske og rundvisning i de tre vinkældre. 

Bryggeriet Central Cervejas
Bryggeriet var oprindeligt en sammenslutning af flere 
bryggerier, men ejes nu af Heineken. Bryggeriet ligger 
i byen Vialonga 25 km nord for Lissabon. Et besøg giver 
god indsigt i bryggeprocessen, i organisationen, distribu-
tionen og markedet.
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Liverpool og 
Manchester
MANCHESTER
BBC Media City
Manchesters dominerende industrier tæller ud over 
blandt andet højteknologisk elektronik også tv-industrien. 
I 2004 besluttede BBC at flytte en del af produktionen 
fra London til Manchester, hvor første show blev optaget 
i Quay House lidt uden for byen i 2011 – BBC Media City 
var en realitet. I dag beskæftiger tv-byen ca. 2300 med-
arbejdere, og her optages blandt andet BBC Breakfast, 
BBC Sport og populære shows som Match of the Day, 
Mastermind og Blue Peter. Det er muligt både at komme 
backstage og forsøge sig som nyhedsoplæser.

Science and Industry Museum
Manchesters fremtrædende position som én af Storbri-
tanniens dominerende industribyer træder tydeligt frem 
på byens største museum dedikeret til netop videnskab 
og industri. Den teknologiske og industrielle udviklings 
historie spreder sig ud over museets i alt fem bygninger. 
Helt i den moderne ånd har museet en række interaktive 
og audiovisuelle udstillinger, der giver et levende indblik i 
industrialiseringens historie.

People’s History Museum
I 1960’erne begyndte en håndfuld entusiastiske aktivister 
at samle artefakter, som kunne belyse arbejdernes og 
folkets historie. Der var ikke den store interesse for projek-
tet, da People’s History Museum slog dørene op i London 
i 1975, og allerede i 1980’erne var museet lukningstruet. 
Ideologiske kræfter i Manchester så potentialet i pro-
jektet, og museet blev flyttet til byen og åbnede i 1990. 
Udover at være dedikeret til arbejdernes historie og de-
mokratiets udvikling i Storbritannien, huser museet også 
en stor mængde politiske dokumenter fra Labour partiet 
og Kommunistpartiet. 

LIVERPOOL
Beatles Story
Som hjemsted for The Beatles huser Liverpool museet 
Beatles Story. Ved Albert Dock kan man fordybe sig i ver-
dens største permanente udstilling dedikeret til bandet. 
Museet er en fortælling om rejsen fra den spæde start til 
stjernestatus. 

International Slavery Museum
Liverpools status som havneby betyder også, at byen har 
været involveret i den transatlantiske slavehandel. Museet 
ligger derfor meget passende i havneområdet ved Albert 
Dock og er et godt historisk indblik i den omfattende sla-
vehandel med afrikanske slaver. De lange historiske linjer 
til moderne slavehandel lades heller ikke uberørt. 

Merseyside Maritime Museum 
International Slavery Museum hører ind under en stør-
re paraply af søfartsmuseer under Merseyside Maritime 
Museum. Søfart har haft en afgørende betydning for 
Liverpools udvikling og Merseyside Museum er et ikke 
ubetydeligt bidrag til forståelsen af byens udvikling. Hi-
storien fortælles gennem alt fra små skibsmodeller over 
skibsmalerier til udstilling af hele skibe. En del af museet 
er dedikeret til Liverpools centrale rolle i den tragiske hi-
storie om Titanic.
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London
London er en multikulturel smeltedigel, en sydende metropol, 
byen med de tusinde tunge-mål. London er altid en overvejelse 
værd, når studierejsen er under planlægning, og byen 
kan tilgodese stort set alle studieretninger med sit væld af 
museer i verdensklasse, historiske monumenter og varierede 
bybillede. London er byen, man aldrig bliver færdig med.

SEVÆRDIGHEDER
Shakespeare’s The Globe
På Themsens sydside ligger The Globe, et teater oprinde-
ligt opført i 1599, nedbrændt i 1613 og i dag rekonstrueret 
og genopført i sit originale udtryk: en rund scene, hvor 
publikum står rundt om scenen. 

The Globe er dedikeret til William Shakespeare og et 
besøg værd, hvis I arbejder med engelsk litteratur. The 
Globe har workshops med undervisning og øvelser af et 
valgfrit Shakespeareskuespil. I forbindelse med works-
hops er der også rundvisning i teatret.

Churchill War Rooms
Mens de tyske bomber ramte London under 2. Verdens-
krig, styrede premierminister Winston Churchill og den 
britiske regering landet fra disse 21 underjordiske lokaler i 
Westminster. Det er muligt at besøge Churchills værelse, 
kortrummet, regeringslokalet og det transatlantiske te-
lefonrum, som Churchill benyttede til sine samtaler med 
præsident Roosevelt. Churchill War Rooms huser også et 
museum om Churchills liv og levned. 

British Museum
British Museum på Great Russel Street i Bloomsbury er et 
oplagt valg på en studietur. Med sine otte millioner gen-
stande er museet et af verdens største og samlingen er 
primært opstået under det britiske imperium. Her finder 
man nogle af det meste enestående kunstskatte i verden, 
bl.a. Parthenonfrisen fra Akropolis i Athen. 

Jack the Ripper Walking tour
I slutningen af 1800-tallet blev Whitechapel i Londons 
East End ramt af en serie uhyggelige mord på prostitu-
erede. Alle havde fået halsen skåret over og fået fjernet 
organer med en kirurgisk præcision. Pressen modtog 
anonyme henvendelser om mordene fra ’Jack the Rip-
per’, som den dag i dag forbliver anonym. 

Gå en uhyggelig aftentur i Jack the Rippers fodspor i 
Whitechapel med en kyndig guide og lær mere om den 
anonyme morder og 1800-talles London East End.
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VIRKSOMHEDSBESØG
Bryggeri Fuller's
Bryggeriet er i egen optik Londons ældste – her har man 
brygget øl siden 1845. Bryggeriet har høstet stor anerken-
delse og prisen ’Beer of the Year’ flere gange. Et besøg på 
Fuller’s giver både et indblik i bryggeriets historie og en 
gennemgang af bryggemetoder, der er karakteriseret ved 
at være en kombination af traditionelle bryggemetoder 
og moderne teknologi. Smagsprøver inkluderet for alle 
over 18 år.

UDFLUGTER
Harrow School
Den traditionsrige engelske kostskole blev grundlagt i 
1572, og den fornemme drengeskole har huset adskillige 
politiske notabiliteter, royale og adelige. Kendte tidligere 
elever tæller blandt andet Winston Churchill, Lord Byron 
og Jordans Kong Hussein. En rundvisning på Harrow 
School er et unikt indblik i den engelske kostskoletradi-

tion. Guiderne lever og ånder for skolen, og de har både 
fakta og sjove anekdoter på plads. 

Stonehenge
På Salisburysletten ca. 140 km sydvest for London ligger 
Stonehenge – et af oldtidens uløste mysterier. Stone-
henge indgår i en gruppe af britiske rituelle anlæg, hvis 
nærmere funktion endnu ikke er afklaret. Monumentet er 
opført omkring 3000 f.Kr. og består af en enorm cirkulær 
vold med en cirkel af 30 sten, der er 30 meter i diameter, 
som har båret overliggere. Inde i stencirklen en mindre 
cirkel af bautasten. 

Stonehenge er gennem tiden blevet koblet sammen med 
et utal af mere eller mindre fantastiske teorier. Et er dog 
sikkert: Stonehenge har dannet baggrund for religiøse 
ceremonier i oldtiden, og stenenes placering mere end 
antyder, at tilbedelse af solen har været en del af de cen-
trale religiøse handlinger.
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Madrid
Madrid er et oplagt mål for spanskstuderende, der skal have 
praksis med i studiet. Byen byder også på kunst i verdensklasse 
med de tre store museer samt boulevardernes mangfoldige 
arkitektur. Plaza Mayor, Mercado San Miguel og de små 
gader i centrum byder på oste, pølser, skinker, oliven, brød 
og andre lækkerier, der hører til et godt tapas-bord. 

SEVÆRDIGHEDER
Museo del Prado / Prado-museet
Prado-museet er et velrenommeret og anerkendt kunst-
museum, der rummer en af verdens største samlinger 
af spansk malerkunst. Værker af Goya og Velázquez kan 
især fremhæves, men museet har også imponerende 
samlinger af italienske og flamske kunstnere.

Centro de Arte Reina Sofia / Reina Sofia-museet
Reina Sofia rummer et utal af moderne kunstværker og 
samlinger fra 1900-tallet, hvor de mest indflydelsesrige 
spanske malere Miró og Picasso naturligvis er flot repræ-
senteret. 

Museo Thyssen-Bornemiza / 
Thyssen-Bornemiza-museet
Museets samling giver et bredt overblik over vestlig kunst 
fra 1300 til 1900-tallet og man får et godt indblik i de for-
skellige strømninger og skoler inden for europæisk kunst 
de sidste 500 år. 

Palacio Real / Det royale palads
Det imponerende palads har huset spanske konger fra 
Carlos 3. til Alfonso 13. I dag bor kongefamilien i det min-
dre Zarzuela-slot uden for Madrid og Palacio Real benyt-
tes kun til statsbesøg og andre officielle lejligheder.

Real Madrid Stadion– Santiago Bernabéu
Real Madrids stadion Santiago Bernabéu ligger lidt uden 
for centrum. Her kan man få en selvguidet tur, som in-
kluderer panoramisk udsigt over stadion, adgang til ”Best 
Club in History”, spillertunnelen og meget mere.

VIRKSOMHEDSBESØG
Avisen El Pais
El Pais udkom første gang i 1976 og er i dag Spaniens 
største avis. Følg hverdagen på avisen og få et indblik i re-
daktionens udvælgelse af dagens stof og journalisternes 
arbejde. Besøget omfatter en omvisning i produktionen 
og en orientering om distributionen. 

Danone
Den franske mejerikoncern Danone har fabrikker over 
hele verden. Fabrikken i Madrid modtager gerne besøg. 
Under besøget gives der en introduktion til mejeriproces-
sen og udvikling af bl.a. yoghurt.

Bodega Osborne
En af Spaniens største vingårde Bodegas Osborne ligger 
i byen Malpica ca. 110 km syd for Madrid. Omvisningen 
foregår på engelsk og man gennemgår vinfremstillingens 
forskellige faser. Desuden får I et indblik i vingården som 
virksomhed, dens organisation, salg og markedsføring.
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Børsen
Spaniens største børs er grundlagt i 1831 og har siden 
1893 haft til huse i Palacio de la Bolsa. Undervejs kommer 
man hele vejen rundt i handlen med aktier og værdipapi-
rer i den sydende stemning, der hersker.

UDFLUGTER
Escorial + Valle de los Caidos
Escorial er et imponerende spansk kloster, kirke og slot 
opført 1563-84 af Kong Filip d. 2. i anledning af Spaniens 
sejr over Frankrig i 1557. I kirkens krypt ligger Spaniens 
konger, dronninger og fyrster begravet. Escorial fungerer 
i dag son augustinerkloster og museum. Gør et stop på 
vejen ved Francos gigantiske monument Valle de los Caí-
dos, som er et monument over de faldne i den spanske 
borgerkrig. 

Segovia
Segovia ligger ca. 90 km nordvest for Madrid, og er en af 
Spaniens ældste byer fra omkring 700 f.Kr.. Den gamle 
by ligger højt oppe på en klippetop omgivet af floderne 
Eresma og Clamores. Besøg den middelalderlige fæst-

ning Alcázar og den gotiske Catedral de Segovia – for 
blot at nævne et par af byens højdepunkter. En udflugt 
til Segovia kan kombineres med et stop ved Valle de los 
Caídos

Toledo
Toledo rummer mange vidnesbyrd om Spaniens historie, 
hvor både muslimer, kristne og jøder har sat deres præg. 
Toledo var Spaniens hovedstad indtil 1561, hvor kong Filip 
d. 2 gjorde Madrid til hovedstad. Maleren El Greco slog 
sig ned i Toledo, der har et storslået museum med flere af 
hans berømte værker.

Aranjuez
Aranjuez ligger ca. 50 km syd for Madrid og er kendt for 
det kongelige sommerslot. Slottet er åbent for besøgen-
de, og på en omvisning kommer man igennem talrige 
baroksale, f.eks. det Kinesiske Porcelænsværelse, Spejl-
salen og Rygesalonen, der er kopieret efter Alhambra. 
Slottets imponerende parkanlæg på 300 hektar er opført 
1561-67 under Kong Filip d. 2.
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Malta
Det lille ørige har tre beboede øer: Malta, Gozo og Comino. 
På Comino kan indbyggertallet tælles på én hånd, Gozo 
tæller ca. 40.000 indbyggere, mens den resterende 
del af de knapt 420.000 maltesere er bosat på Malta. 
Hovedøen er med sine 246 km2 landets største, men 
ikke meget større end Langeland. Malta byder på natur, 
religion, sprog, samfund og politik og masser af historie fra 
Malteserridderne, kolonitiden og nu EU-medlemskabet.

SEVÆRDIGHEDER
Valletta
Maltas hovedstad og administrative centrum Valletta er 
strategisk anlagt på en halvø mellem to smalle bugter af 
Johanniterordenen i 1566. Byens stringente rektangulære 
gadenet gør det nemt at finde rundt og der er ikke me-
get mere end 1,5 km fra byporten til fæstningsanlægget 
Fort St. Elmo, som ligger på Vallettas yderste punkt.

Mdina og Rabat
Det siges, at Mdina er den mindste, mest kompakte og 
bedst bevarede middelalderby i verden, og med sine 
blot 1,5 km2 og 400 indbyggere lyder det rigtigt. Mdina 
er grundlagt allerede tilbage i 800 f.Kr. af fønikerne, der 
ankom til øen af søvejen fra Sicilien og gjorde Malta til en 
vigtig spiller i Middelhavets søhandel.

Haqar Qim og Mnajdra templerne
Verdens ældste templer ligger på Malta og de er opført 
mere end tusind år før de ældste pyramider i Ægypten. 
De to mest berømte, Hagar QIm og Mnajdra-templerne 
ligger side om side på Maltas sydkyst. 

Den Blå Grotte
Ikke langt fra Hagar Qim og Mnajdra ved fiskerlandsbyen 
Wied iz-Zurrieq ligger den Blå Grotte, som i virkelighe-
den er flere grotter, der tilsammen udgør et helt særligt 
naturfænomen på Malta. Den Blå Grottes beliggenhed, 
sollyset og havets spejlinger giver et helt særligt lys inde i 
grotten. Når vejret tillader det, er det muligt at sejle igen-
nem de i alt seks grotter.

Ghar Dalam 
Nær Marsaxlokk på Maltas østkyst ligger Ghar Dalam, 
’Mørkets hule’, som er helt afgørende for forståelsen af 
Maltas allertidligste historie. I Ghar Dalam, der strækker 
sig mere end 200 meter ind i kalkstenen, er der tegn på 
menneskelig beboelse helt tilbage til 7400 f.Kr. og i de 
nederste stratigrafiske lag er fundet fossiler af dværgele-
fanter og små flodheste, der kom til Malta for mere end 
500.000 år siden.

AKTIVITETER
Mountainbike på Gozo
Lej mountainbike til en hel dags cykeltur i det smukke 
landskab på Gozo. Med en længde på 14,5 km og en 
bredde på 7,2 km er Gozo oplagt til en dagstur, hvor man 
både kan nå de forrevne klippekyster og hovedbyen Vic-
toria og samtidig foretage en velfortjent pause i en af de 
små fiskerbyer. Cykler, hjelme og andet udstyr udleveres 
ved Gozos færgehavn i Mgarr.

Snorkling på Malta
Snorkling på Malta fra båd og med professionel instruk-
tør. Gruppen hentes på hotellet og køres til stranden, hvor 
der er ca. 3 timer. Ca. 1½ time med båd og instruktør og 
ca. 1½ times snorkle fra stranden på egen hånd.
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VIRKSOMHEDSBESØG
Besøg i Parlamentet
Maltas parlament ligger på Freedom Square i Valletta. 
Ved en rundvisning i Parlamentet vil der være en god 
gennemgang af det politiske system.

Besøg på en TV-station
Public Broadcasting Services er Maltas nationale TV-sta-
tion. Rundvisningen giver et godt indblik i nyhedsdæk-
ningen, produktionen og distributionen og viser Maltas 
placering i nyhedslandskabet.

Besøg på en vingård
Det er måske de færreste, der forbinder Malta med pro-
duktion af vin, men igennem de seneste år er vinfremstil-

ling vundet mere og mere frem. Malta har endog fået sin 
egen kvalitets-klassifikation, Dok. På et vingårdsbesøg er 
der en grundig gennemgang af fremstillingsprocessen 
fra ’jord til flaske’. 

Olivenolie
I tråd med den udvikling, den maltesiske vin har gen-
nemgået, er der også i de senere år mere og mere fokus 
på fremstillingen af olivenolie. En tusindår gammel tradi-
tion på Malta, som ellers var gået i glemmebogen er nu 
atter blevet populær.
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Paris

SEVÆRDIGHEDER
Musée du Louvre
Opført i tidligere kongelige residensbygninger er Louvre 
et af verdens største kunstmuseer. Louvre åbnede i 1793 
og kunstsamlingen er blandt de fineste i verden. Samlin-
gen spænder over flere tusind års kunst og historie med 
artefakter fra næsten hele verden. Mest berømt er Mona 
Lisa, Nike fra Samothrake og Venus fra Milo.

Musée d’Orsay
Bygningen i sig selv er et lille stykke historie: Musée d’Or-
say er indrettet i den tidligere jernbanestation Orsay, som 
blev opført i forbindelse med Verdensudstillingen i 1900. 
Stationen har fungeret som museum siden 1977. Musée 
d’Orsay huser fransk kunst fra 1848-1904 og råder over 
verdens største samling af impressionisme og postim-
pressionisme: Claude Monet, Renoir, Paul Cézanne, Pierre 
Bonnard og den hollandske maler Vincent Van Gogh er 
rigt præsenteret.

Les Halles
Les Halles har tilbage fra 1100-tallet været centrum for 
den parisiske engroshandel med kød og grønt. Oprinde-
ligt lå hallerne centralt placeret i byen nord for Seinen, 
men fra slutningen af 1960’erne blev pladsen for trang og 
Les Halles flyttede til forstaden Rungis, hvor engros han-
delen stadig foregår. 

Hvor Les Halles tidligere lå, er i dag opført et shopping-
center, Forum des Halles.

Sejltur på Seinen
Seinen har sit eget liv, der præger bybilledet i Paris. På 
turen tværs gennem byen passeres Louvre, Notre dame, 
Sainte Chapelle, Institut du Monde Arabe, Institut de 
France, Grand Palais, Bercy og Musée d’Orsay. 

Kanal Saint Martin
Den mindre kendte kanal går nord-syd og starter ved Ba-
stillepladsen. Det første lange stykke går under Bastille-
pladsen og Paris’ gader. Mindre kendt er de mange sluser 
og broer, som passeres undervejs, inden turen slutter ved 
videnskabsbyen La Villette

UDFLUGTER
Chateau de Versailles
Slottet Versailles ca. 20 km uden for Paris var oprindeligt 
et lille jagtslot opført af Ludvig 13. Slottets nuværende ud-
seende er fra Ludvig 14.s tid og et forbillede indenfor klas-
sicistisk barokarkitektur. Versailles var et prestigebyggeri, 
som husede 4000-5000 adelige i slutningen af 1600-tal-
let. Ludvig var glad for teater, dans og sang og til fester 
optrådte han gerne som Solen, og derfor kender vi ham 
i dag bedst som Solkongen. Slottet er overdådig luksus 
med en tilhørende have med store fontæner, skulpturer, 
træer og buske klippet i kunstneriske former. 

Monets hus og have
Monet er berømt for sine impressionistiske malerier, men 
også for sin have i landsbyen Giverny, 80 km vest for Pa-
ris. Haven er måske et af hans største mesterværker og 
den berømte grønne bro ved åkande-dammen er et af 
Monets smukke motiver. 

Champagnebesøg i Reims
Reims er kendt som champagnens hovedstad. Under 
byen løber 400 kilometer kældergange, der året rundt 
fungerer som lager for millioner af champagneflasker. 
Når man træder de 116 trin ned i kældergangene åbenba-
rer der sig en verden af stilhed. Hernede, 30 meter under 
Reims, ligger Pommerys 18 kilometer kældergange. Hu-
set producerer årligt 4,5 mio. flasker champagne og heraf 
bliver 75 procent solgt uden for Frankrig. I de 10 grader 
kølige gange ligger ca. 25 mio. flasker og udvikler sig.
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Prag

SEVÆRDIGHEDER
Josefov – Prags jødiske kvarter
I den gamle bydel ligger kvarteret Josefov, hvor ortodok-
se jøder med ørelokker og skæg er en del af det daglige 
bybillede. Jøderne blev lukket inde i bydelen og led igen-
nem århundreder under diskriminerende lovgivning. I 
1500-tallet skulle jøderne bære et ’skammens tegn’ i form 
af en gul cirkel. Området har navn efter Josef 2, som i 
slutningen af 1700-tallet delvist ophævede diskriminatio-
nen. 

Elendige sanitære forhold udgjorde en markant sund-
hedsfare, og Josefov blev mere eller mindre ryddet i slut-
ningen af 1800-tallet. Rådhuset, den jødiske kirkegård og 
nogle synagoger blev reddet, hvor den jødiske historie i 
dag er bevaret. Bydelen er efterfølgende blevet genop-
bygget i Prags karakteristiske Jugendstil. 

VIRKSOMHEDSBESØG
Bilfabrikker: Skoda fabrik i Mlada 
Boleslav og TPCA i Kolin
Tjekkiets bilproduktion er en væsentlig indtægtskilde. 
Skoda og TPCA (Toyota, Peugeot, Citroen og Audi) ligger 
begge i nærheden af Prag. Skoda har et flot bilmuseum, 
mens det På TPCA er muligt at få en rundvisning på fa-
brikken.

Bryggerier: Staropramen og Kozel
Tjekkiet har lange og stolte traditioner indenfor ølbryg-
ning, og på både Staropramens og Kozels bryggerier fås 
et grundigt indblik i hele processen fra råmateriale til 
færdig og drikkeklar øl. 

Rückl glasværk
Rückl-familiens glas og krystal efterspørges fra hele ver-
den. På glasværket er det muligt at få indblik i alle faser 
af glassets fremstilling. 

UDFLUGTER
Theresienstadt
Fæstningsbyen Terezin (på tysk Theresienstadt) nord for 
Prag fungerede under 2. verdenskrig som tysk ghetto 
for jøder. Flere end 140.000 jøder blev sendt til Theresi-
enstadt, hvoraf anslået 85.000 blev sendt videre i døden 
i Auschwitz. Byens kz-lignende forhold menes at have 
35.000 liv på samvittigheden. I dag er Theresienstadt 
mindesmærke over krigens jødeforfølgelser.

Kutna Hora – sølvmine og knoglekapel
Sølvminebyen havde sin storhedstid i middelalderen, og 
det er stadig muligt at studere de gamle minedriftsmeto-
der. Byen domineres af den gotiske Skt. Barbara-katedral, 
og i den nærliggende by Sedlec ligger det særprægede 
knoglekapel, der i 1840 blev udsmykket med kranier og 
knogler fra 40.000 skeletter.

Drypstenshulen Koneprusy
De 25 millioner år gamle drypstenshuler er imponeren-
de med sine stalagmitter og stalaktitter og fund af både 
Sabeltiger-tænder, hulebjørn og forhistoriske menneskek-
nogler, der gør Koneprusy til et videnskabeligt slaraffen-
land.
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Rom
Byen på de syv høje er stadig en af favoritterne, når talen falder 
på studierejse. Alle fag dækkes, men naturligvis vægter oldtiden, 
Romerriget, det klassiske Rom og religionshistorie tungt. Men 
Italiens nyere politiske historie er bestemt heller ikke udramatisk: 
fra Italiens samling i det 19. årh., over den meget kulørte politiske 
virkelighed efter 2. verdenskrig til nutidens store udfordringer 
med økonomi og migration og konstant skiftende regeringer.

SEVÆRDIGHEDER
Palatin og Forum Romanum
Forum Romanum var hele Romerrigets politiske, religiøse 
og kommercielle centrum gennem tusind år: her er mar-
keder, fængsler, underholdning, monumenter og templer, 
allesammen bygget af forskellige kejsere - alle med et 
ønske om at efterlade det mest imponerende eftermæle. 
Hvor Forum Romanum var for folket, var Palatinerhøjen i 
kejsertiden kvarteret for de kejserlige.

Colosseum
Det flaviske amfiteater, populært kaldet Colosseum, er 
ikke til at komme udenom. Med plads til 50.000 tilskuere 
var teatret Romerrigets største – og imponerende ser det 
ud den dag i dag! Her opførtes de populære dyre- og gla-
diatorkampe, og det siges, at en halv million gladiatorer 
og en million dyr har mistet livet i arenaen her. 

Vatikanmuseerne
I verdens mindste land ligger nogle af verdens mest im-
ponerende museer – Vatikanmuseerne. De pavelige pa-
ladser, der huser museerne, danner ramme om nogle af 
de mest udsøgte kunstsamlinger. 

Via Appia Antica og katakomberne
Via Appia Antica er Roms ældste hovedvej, som forbinder 
Rom med Syditalien og ender i Brindisi, som af søvejen 
forbandt Romerriget med Grækenland. I oldtiden begra-
vedes døde uden for bymuren, og langs Via Appia findes 
også nogle af Roms katakomber. I modsætning til ro-
merne jordfæstede de kristne deres døde, fordi de kristne 
troede på kødets opstandelse. Katakomberne er dermed 
underjordiske gravkamre – eller rettere lange labyrintiske 
gange med udhuggede hylder, hvor de døde blev an-
bragt. Absolut et besøg værd – en guidet tur anbefales. 

Roms piazza’er og markeder
I Rom ligger pladser og markeder strøet ud med løs 
hånd: Piazza Navona er med sin karakteristiske langstrak-
te form byens mest besøgte plads og har fået tilnavnet 
Roms dagligstue. 

Når man slentrer rundt blandt alle boderne på Campo 
dei Fiori (Blomstertorvet) er det svært at forestille sig, at 
pladsen tidligere fungerede som henrettelsesplads. I dag 
sælges her blomster, frugt og grøntsager og en enkelt 
souvenir.
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VIRKSOMHEDSBESØG
Besøg på Det Nationale Institut for kernekraft
Det Nationale Institut for kernekraft er den institution, der 
fremmer, koordinerer og udfører videnskabelig forskning 
inden for områderne partikelfysik, astropartikelfysik og 
kerneastrofysik, en teknologi som er en nødvendig udvik-
ling for aktiviteterne på disse områder. 

Bryggeri Peroni
Rundvisning på det kendte bryggeri Peroni Birra, som er 
grundlagt i 1846. Brygningen gennemgås fra start til slut 
og turen sluttes af på Peronis historiske museum med 
mulighed for en smagsprøve. 

Besøg på vingård i Frascati
Denne lille familieejede vingård fra 1700-tallet ligger i 
Frascati, 25 km syd for Rom. Frascati er ikke et af Italiens 
topområder, hvad vin angår, men står for god hverdags-
vin. Besøget indebærer en forklaring af hele processen 
fra vinmarken, presning og gæring, tapning og slutteligt 
lagring.

UDFLUGTER
Agritur
En heldagstur ud af Rom med besøg på vingård, oliven-
lunde, olivenmølle og en indføring i den italienske kultur, 
det italienske samfund og politik krydret med anekdoter 
fra hverdagen. 

Mussolinis Rom – Bydelen EUR
EUR blev grundlagt i 1937, skabt under fascismen og var 
planlagt som centrum og regeringsby i det nye Rom, 
som Mussolini drømte om. Bydelen var tænkt som en 
moderne rekonstruktion fra det gamle Roms storhedstid. 
På ”Museo della Civiltá Romana” ses en model af det an-
tikke Rom. 

Ostia Antica
Ostia Antica er Roms antikke havneby ved Tiberens mun-
ding. Byens betydning steg i takt med befolkningstilvæk-
sten i Rom, og byen blev centrum for import af især korn 
til Rom. Oplev havnebyen, hvor folk fra alle sociale lag og 
fra hele Middelhavsområdet boede og arbejdede.

Pompeji og Vesuv
Heldagsudflugt til Pompeji, den antikke by som blev 
begravet ved vulkanen Vesuvs udbrud i 79 e.Kr. Byen lå 
gemt under seks meter aske og pimpsten frem til 1748, 
hvor de første udgravninger begyndte. Pompeji kan med 
fordel kombineres med et i besøg på Vesuv, som domine-
rer Napoli-bugten med sin karakteristiske kegleform.
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Tallinn

SEVÆRDIGHEDER
Den danske konges have (Taani Kuninga Aed)
Lige indenfor bymuren ligger Den danske konges have. 
Om end stedet ikke syner af meget, har det stor betyd-
ning: det var netop her, Dannebrog ifølge sagnet dalede 
fra himlen i 1219. Stedet er markeret med et stort rødt-
hvidt skjold.

Domkirken (Toomkirik)
Tallinns domkirke (Skt. Maria katedralen) er byens ældste 
kirke opført af danskere i middelalderen – muligvis efter 
at Valdemar Sejr havde indtaget byen i 1219. Kirkens nu-
værende facade stammer fra 1400-tallet, og i det restau-
rerede kirkerum ligger en lang række konger begravet.

Alexander Nevsky Katedralen
Den byzantinske kirke med de karakteristiske løgkupler 
ligger højt placeret i den øvre bydel. Opført som et 
symbol på det russiske overherredømme over Estland i 
1800-tallet er katedralen i dag samlingspunkt for byens 
russisk-ortodokse befolkning. 

VIRKSOMHEDSBESØG
Den danske ambassade 
Handelsrelationerne mellem Danmark og Estland har 
altid været stærke. Med et besøg på den danske ambas-
sade i Tallinn opnås et godt indblik i det daglige diploma-
tiske arbejde. 

Esko Talu mælkeproduktion
Esko Talu er et familiedrevet landbrug på 250 hektar syd 

for Tallinn. Esko Talu har ca. 200 køer og producerer ost, 
mælk, yoghurt, is og meget mere. En interessant og an-
derledes oplevelse.

Saku Bryggeri
De færreste forbinder nok Estland med ølbrygning, men 
traditionen går tilbage til middelalderen. Saku Bryggeri er 
ejet af Baltic Beverages Holding (under Carlsberg Group) 
og er Estlands ældste og største bryggeri. Den mest be-
rømte øl er Saku Originaal 

UDFLUGTER
Kadriorg Slot
Kadriorg slot ligger i udkanten af det moderne Tallinn. 
Slottet er opført af den russiske Zar Peter den Store som 
sommerresidens til sin kone Katarina den Store. Slottet er 
opført i 1700-tallet som et barokslot med tilhørende have. 
Det er overdådigt i sin stil og husede i 1930’erne Estlands 
præsident. I dag er slottet museum for udenlandsk kunst.

Universitetsbyen Tartu
Byens universitet blev grundlagt i 1632 og er i samme 
klassicistiske stil som flere andre af byens bygninger. 
Tartu blev under Sovjettiden en lukket by, da en stor mi-
litærlufthavn (Raadi) lå just ved siden af. Efter Estlands 
selvstændighed blev byen atter centrum for landets høje-
re uddannelse og er kendt som Estlands intellektuelle ho-
vedstad. Det er i øvrigt også i Tartu, at man finder landets 
Nationalmuseum.
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Wien
SEVÆRDIGHEDER
Mozarthaus og Mozart Vienna Museum
Mozart boede i en fireværelset lejlighed i huset på Dom-
gasse 5 fra 1784-1791. Her komponerede han flere mester-
værker, blandt andet Figaros bryllup. Lejligheden er i dag 
en del af Mozart Vienna Museum. 

Schönbrunn Slot
Slottet ligger omgivet af en storslået slotshave, oprinde-
ligt anlagt som jagtrevir af Habsburgerne. Prøv Imperial 
Tour, som giver et indblik i kejserdømmets stilistiske æra-
er Kejser Franz Josephs private gemakker.

Parlamentet
Den nyklassisistiske Parlamentsbygning i Wien er tegnet 
af den danske arkitekt Theophil Hansen. Indgangen er 
udsmykket med statuer fra antikken. Foran bygningen 
står springvandet med Pallas Athene, den græske gud-
inde for visdom, kunst og krig, og inde i parlamentsbyg-
ningen finder man den imponerende Säulenhalle, med 
24 marmorsøjler og marmorgulv. Det østrigske parlament 
tilbyder en række guidede rundvisninger.

Time Travel Vienna
Historieundervisning på en sjov men lærerig måde. Time 
Travel Vienna er et stort ’adventure world’ som fortæller 
Wiens historie med 5D biograf, voksfigurer, forlystelser, 
multimedieshows og ekstraordinære lys- og lydeffekter.

FN-Byen
Vienna International Center (VIC) eller blot FN-byen er 
åben for besøgende. Tag på en lærerig rundvisning, og 
bliv klogere på det daglige arbejde i FN og oplev de man-
ge imponerende bygninger, som udgør FN-Byen. 

Hundertwasserhaus
Hundertwasserhaus er designet af den østrigske kunstner 
Friedensreich Hundertwasser ud fra idéen om, at alle lige 
linjer er en synd. Huset er blevet en populær seværdig-
hed med sine runde former og skæve vinduer.

VIRKSOMHEDSBESØG
OPEL bilfabrik
Bilfabrikken OPEL har en afdeling i Wien. Fabrikken pro-
ducerer ECOTEC motorer og 6-trins gearkasser. Besøget 
starter med en præsentation af OPEL og derefter går tu-
ren igennem produktionshallerne med guide. 

Freudenau Vandkraftværk
Siden 1998 har Freudenau Vandkraftværk produceret 
strøm via vandkraft. Kraftværket er et ideelt sted at lære 
mere om elektricitet. Tag på en 90 minutters tur ’bag sce-
nen’ på det 10. største og yngste kraftværk i Donau. Hør 
om værkets historie via informationskranken, en lærerig 
film i biografen, udstillede objekter og modeller af vand-
værket. I løbet af turen kommer I også helt tæt på de 
store maskiner.

Ottakringer Bryggeri
Ottakringer Bryggeri blev grundlagt i 1837 og har en stolt 
bryggertradition bag sig. Erfarne guider viser rundt på 
bryggeriet, og besøget giver grundig indsigt i kunsten at 
brygge øl; fra gæringen og modningsprocessen til øllet 
tappes flasker. 

UDFLUGT TIL BRATISLAVA
Besøg endnu en europæisk hovedstad. Slovakiets ho-
vedstad Bratislava ligger ved Donuas bred blot 65 km fra 
Wien. Mange af seværdighederne ligger inden for gåaf-
stand og kan dermed gøres på en dagsudflugt. Gå en 
tur i den gamle bydel med de snoede gader og stræder, 
besøg museet med de gruopvækkende torturinstrumen-
ter i det gamle renæssancerådhus fra 1300-tallet og nyd 
udsigten fra borgen, som ligger hævet op over byen.
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Prøv noget nyt
Vores rejsemønstre og –aktivitet har ændret sig markant 
igennem årene og det kan være svært at finde en destination, 
hvor nogle ikke har været før. Eleverne skal sammen ud og 
udforske et nyt sted, hvilket styrker sammenholdet i gruppen. Det 
kan derfor være en god idé at overveje nogle af de mere ukendte 
destinationer og man skal ikke undervurdere, hvor meget de kan 
byde på, både fagligt og oplevelsesmæssigt. 
 
Det giver naturligvis nye faglige muligheder – og udfordringer.
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DE ØSTEUROPÆISKE 
DESTINATIONER VINDER FREM
Man kan med fordel vende blikket mod øst i sin søgen ef-
ter et nyt studietursmål. Efterhånden er der blevet åbnet 
mere og mere for de østeuropæiske destinationer, hvor 
man ofte får mere for pengene – både hvad angår fly og 
standarden på logi. Derudover vil leveomkostningerne 
undervejs typisk være overkommelige sammenlignet 
med prisniveauet i eksempelvis London. 

Derudover er der rigtig meget fagligt indhold at dykke 
ned i, hvis turen går mod øst. Virksomhederne er ofte 
mere end villige til at tage imod nysgerrige skolegrupper, 
så der er grundlag for solidt fagligt indhold indenfor tek-
nologi og samfundsfag. Historie er naturligvis et oplagt 
fag at rejse med – også i Østeuropa. 

Så hvad med at prøve Riga fremfor Rom, Vilnius fremfor 
Wien eller Minsk fremfor Malta? Beograd og Sarajevo er 
også ved at vinde frem som mere søgte mål forstudierej-
sen. 

UDEN FOR ALFARVEJ

Tænker man lidt væk fra alfarvej, kan der være store op-
levelser at hente. Lægger man sig fast på studieturens 
faglige indhold før destinationen, kan det føre til nye rej-
semål. 

På Tenerife kan man bese det delvist danskejede tele-
skop ved Observatorio del Teide med astrofysik? Tenerifes 
vulkan Teide kan også besøges med geologi, ligeså vel 
som geologien kan komme i spil på et besøg på Vesuv 
ved Napoli. 

I Normandiet kan man besøge D-dagens invasionsstran-
de, der giver et stærkt indtryk af et af anden verdenskrigs 
største slag.

I Nicosia kan man krydse grænsen i Europas eneste sta-
dig delte hovedstad. 

I Flensborg kan man opleve den danske kolonitid på 
nært hold med indskibning af råvarer fra De Vestindiske 
øer. 

På Sicilien kan man kombinere geologiske oplevelser på 
Etna med den romerske oldtids storhed og fald.
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