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Pakkeliste.
Information om de forskellige
aktiviteter
Informationer om hvor vi skulle bo
Værelses og bus fordeling
Bus bytur med guiden
Naturhistorisk museum
Teknisk museum
Kanalrundfart
Tempelhoff
Berliner zoo
Olympisk Stadion
Hotellet
Aftensmaden
7 € til frokost
Området ved hotellet
Stars in koncert
Tid til at shoppe
Hvordan synes Du turen var ?

Elevernes bemærkninger til punkterne:
Forberedelse til til turen :
-

Ville gerne have haft informationer noget før
Gerne mere info

Pakkeliste:
-

Uoverskuelig

Informationer om de forskellige aktiviteter:
-

Gerne mere info (flere)

Informationer om, hvor vi skulle bo:
-

Hjælp til at finde værelse ved check in

Værelses og bus fordeling:
-

Jeg sad for langt bag i bussen
God fordi man selv kunne vælge

Bus bytur med guide:
-

Forvirrende
For kedeligt for mig
Kedeligt

Berliner zoo:
-

Der var ikke så meget at se på
For lang tid (flere)
Kunne have brugt mere tid (mange)
Man skulle have lov til at gå, når man har set det hele
Kunne godt have brugt MEGET mere tid
Kedeligt

Olympisk Stadion:
-

For lang tid (flere)
Ville gerne have en guide (flere)
Kedeligt (flere)
Fint men meget koldt
Kunne have brugt mere tid

Hotellet:
-

Sengene var hårde og var ikke hvad jeg forventede

Aftensmaden:
-

Den var dårlig
Det kunne være fedt at spise ude i byen i stedet for på hotellet
Aftensmaden var ikke god. Brugte alle mine lommepenge på mad.
Smagte dårligt og var koldt
God
Kedeligt og man fik for lidt

7 € til frokost:
-

7 € er ikke nok (mange)
Det havde været bedre med 10 €. Det var svært at finde mad til 7 €
Fint

Området ved hotellet:

”Stars in Koncert”:
-

Jeg kendte ikke så mange af kunstnerne
Sjovt men ikke lige mig.

Tid til at shoppe:
-

For lidt tid (flere)
For lang tid

Naturhistorisk museum:

Teknisk museum:
-

Ikke nok tid (flere)
For lang tid

Kanalrundfart:
-

Det var dårligt. Kunne ikke tysk og guiden fortalte kun på tysk.

Tempelhoff:
-

Kedeligt (flere)
Ville gerne have en guide
Ærgerligt vi ikke kunne komme ind og se

Hvordan synes du turen var ?
-

Vi lavede for meget som ikke interesserede mig. Flere individuelle ture.
Turen var generelt god
Meget god
Lidt kedelig

Andre bemærkninger:
-

Det kunne have været fedt at komme op i fjernsynstårnet.
Turen skulle gå til Budapest
Lærerne skal være bedre til at overholde tider
Bedre informationer vedr. Spisetider.
For lange vente pauser

