Juletur til

Hamborg 2019
Lørdag d. 7. december

På juletur til Hamborg med
Lemvig Kommunale Ungdomsskole

Prisen er 250,- kr og tilmeldingen forgår på
Ungdomsskolens hjemmeside

www.unglemvig.dk
Stærke tilbud til DIN fritid!
Ungdomsskolen, Østergade 50, 7620 Lemvig tlf.: 9663 1368/ 2016 0065

www.unglemvig.dk

Velkommen til årets hyggeligste juletur !
Ungdomsskolen arrangerer igen i år en tur til Hamborg for
Ungdomsskolens elever.
Igen i år kan man bl.a. besøge Saturn ( www.saturn.de ),
som er et stort elektronikvarehus tæt ved hovedbanegården i Hamborg.
Du skal se den utrolig flotte og hyggelige juleudsmykning
i Hamborg og opleve en storby i julehumør.
På vejen hjem bliver der et kort ophold ved en grænsekiosk.

Program for lørdag d. 7. december:
Afgang Thyborøn ca. 04.30
Lemvig: kl. 05.00 : Afgang fra Rema 1000
Ulfborg: kl. 05.30 : Afgang fra Ulfborg skole
Vinderup: kl. 05.30 : Afgang fra Vinderup Hallen
Holstebro: kl. 06.00 Afgang fra Holstebro Badeland,
Kl. 11.00: Ankomst til Hamborg ( ca.-tid afhænger af trafikken )
Der vil være aflæsning ved centrum. - se kortet på hjemmesiden !
(her skal vi være kvikke ! )
Kl. 16.30: Alle kører fra Hamborg til DK. (Samme sted som vi stod af)
Kl. 18.30-20.15: Grænsekiosk/mad (her kan betales med danske kroner)

Du sørger selv for mad og drikke.
Der kan købes sodavand i bussen.
Det vil være en god ide at veksle hjemmefra, gå sammen nogle stykker,
så sparer I vekselgebyret.

PAS
HUSK
!!
EURO
L
I
T
E
EKSL
OG V

HUSK

OG VE

KSLE T

For at deltage på turen skal du:.

PAS
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*Medbringe pas
*Medbringe sygesikringsbevis
*Euro/betalingskort
*Altid følges med andre elever/ledere

Husk
Ungdomsskolens simple rejseregler:
*Smil

*Ryd op efter dig

*Ingen alkohol

*Smil og verden smiler til dig !

OBS!
Alle kører i den oprindelige bus/plads hjem til DK,
så du kan bare lade dine ting ligge i bussen, mens vi er i Hamborg.
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Kontakttelefon på turen:
Michael Nygaard +45 28 222 999
Du er altid velkommen til at ringe,
hvis du har spørgsmål.
I bussen vil du få telefonnummer

Mangler du oplysninger?
Ring til Ungdomsskolen
Lemvig 2016 0065
Lemvig Kommunale Ungdomsskole.
Email: ung@lemvig.dk
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Du kan glæde dig til det flotte julemarked i Hamborg!

