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Studietur til Oxford for 2a 

Praktiske oplysninger og gode råd 
 

Bagage:  

 1 stk. håndbagage pr. person max 10 kg – max mål 55 cm x 40 cm x 23 cm 

 1 stk. kuffert pr. person – max 20 kg. 

Sørg for at have pas, penge og det blå sygesikringsbevis i håndbagagen. 

Og HUSK, at væsker i håndbagagen maksimalt må indeholde 100 ml og skal pakkes i en gennemsigtig, 

genlukkelig plastpose med et rumfang på max 1 liter. 

 

Indkvartering:  

Der skal tages hensyn til andre gæster (nattero og almindelig pæn hensyntagen).  

Fremmede har ikke adgang til vores hotel eller jeres værelser.  

Hold orden og pas på tingene på jeres værelser.  

Læg lidt drikkepenge til rengøringspersonalet ved afrejse. 

 

Telefon:  

Når du skal ringe hjem, er landekoden for Danmark 0045 eller +45. Alarmcentralen har nr. 999.   

Brug ikke den telefon, der er på hotellet – den er for dyr, og regningen skal betales ved  afrejse.  

Når/hvis du bruger mobiltelefon, så vær opmærksom på, at det også kan være en dyr affære, fordi 

du takseres med udenlandstakst – aftal evt. med dine forældre, på hvilke tidspunkter, du har telefonen 

åben. Undersøg under alle omstændigheder, hvordan dit abonnement fungerer. 

 

Gå aldrig alene: 

Sørg altid for at følges med mindst en eller to andre fra klassen. 

 

Elektricitet: 

220V som i Danmark, men ofte passer de danske stik ikke. En adapter/et rejsestik kan være nyttig. 

 

Pengesager: 

Sørg for at have vekslet lidt penge (engelske pund!) hjemmefra.  

Gå aldrig med alle dine kontanter på én gang, og gå ikke med dine penge i baglommen eller i en løs taske – 

en ”pengekat” eller lignende er en god idé. 

Hotellet har muligvis en boks, hvor I kan opbevare pas, penge m.m. 

VISA og Mastercard kan bruges i England, men check først om butikken/restauranten anerkender kortene. 

Undersøg selv, om VISA ELEKTRON kan bruges i England. 

Og til sidst: Pil unødvendige kort ud af pungen, og lad dem blive hjemme. 

 

Mad og lommepenge: 

Vi får morgenmad på hotellet, men derudover skal i selv sørge for jeres måltider (frokost og aftensmad) på 

nær den sidste aften, hvor vi spiser sammen.  
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Mht. transport er der arrangeret afhentning hver morgen til vores første mødested. Derudover skal I regne 

med, at en enkeltbillet med de lokale busser koster 2,10 pund. 

 

I Oxford er der mange muligheder for at spise – også i den billige ende – ligesom supermarkeder er 

velforsynede med sandwich og lignende. 

 

Praktisk tøj og fodtøj:  

Medbring andet end dansetøj og stiletter. Vi skal gå meget. 

Husk også en paraply. 

 

Sygdom: 

Hvis du her særlige forhold (sygdom, handicap el. lign.), vi bør kende til, vil vi gerne have skriftlig besked 

herom inden afrejse.  

 

Bliver du forhindret i at deltage på grund af sygdom … 

Hvis du bliver syg inden rejsen, så du ikke er i stand til at deltage, træder afbestillingsforsikringen i kraft. 

Den dækker ved akut, lægedokumenteret sygdom. For at man kan få penge retur skal der foreligge en 

lægeerklæring. Meddel hurtigst til Susanne eller Birthe, hvis uheldet er ude. 

 

Og endelig: Husk, at der selvfølgelig er mødepligt til alle programsatte punkter. 

 

Med ønsket om en god tur … 

Susanne & Birthe 

 

 

 

 
 

 

 

 


