
Reisemål Island, Reykjavik september 2017 
Varighet fredag formiddag til mandag morgen 

Transportør Til og fra Gardermoen: Flybussekspressen, egen reservert buss. 
Flyreise: Norwegian 

Bosted Reykjavik City Hostel i Laugadalur 

Reisekonsulent reisemål  

Kommentar Det var interessant å besøke Island.  Klassen kunne gjerne lært mer om landet på skolen på forhånd.   Det er dyrt på 
Island, det la begrensning på antall aktiviteter vi kunne ta oss råd til. 

 

Aktivitet Beskrivelse Vurdering 

Thingvellir (lørdag) Vi gikk gjennom området på egenhånd.  Elevene burde fått mer 
bakgrunnsinformasjon på forhånd om dette området.  Været var særdeles dårlig, 
det gjorde at besøket ikke ble så vellykket. 

Lite utbytte. 

Geysir (lørdag) Vi fikk oppleve spennende utbrudd og uvanlig landskap.   Vedlig vellykket 

Ridning på Islandshest 
(lørdag) 

Ridesenter:  
En fin opplevelse.  Vi ble tatt godt imot av personalet og de hadde gode rutiner for 
å håndtere en gruppe som oss som både var mange personer og mange som var 
ukjent med hest.  Et velorganisert og pent ridesenter. 

Veldig vellykket 

Den blå lagune (søndag)  Vedlig vellykket. 

Badeanlegg:  Badeanlegg og utendørs idrettsanlegg som lå like ved hostellet vi bodde på.  
Idrettsanlegget ble ikke brukt pga dårlig vær.  Badeanlegget var populært. 

Fint tilbud like ved hostellet.  Billig.  
Ok badeanlegg. 

Bespisning Hard Rock Cafe, Hamburgerfabriken, Bestilte pizza hos …  

Lokal transport Vi leide buss m/sjåfør lørdag og søndag.  Det var effektiv transport til atrakksjoner 
som lå ganske spredt. 
I tillegg kjørte vi by-buss mellom Hostell og Reykjarvik sentrum.  Litt for langt å gå i 
dårlig vær, overkommelig i fint vær. 

Ok. 

  

 

 



Reisemål Oksenøen Juni  2017 
Varighet Tirsdag til fredag 

Transportør Turbuss fra Nordberg til Oksenøen. Turen tar ca 1 time.  

Bosted Campinghytter på Oksenøen 

Reisekonsulent reisemål  

Kommentar Det var en fin tur med mange utendørsaktiviteter og bra opplegg. Det er plass til ca 100 besøkende om gangen slik at en 
også ble kjent med elever fra andre skoler.  

 

Aktivitet Beskrivelse Vurdering 

Ankomst tirsdag Elevene fikk informasjon om regler og program. Inndeling av hvem en skulle bo 
sammen med var gjort på forhånd. Det ble servert middag, og en kunne gjøre 
flere aktiviteter på kvelden.  Mobiltelefoner ble innlevert klokken 22, og alle skulle 
være i hyttene klokken 23. 

Bra organisert og flinke 
aktivitetsledere. 

Onsdag Det serveres frokost og telefoner deles ut. En kunne gjøre flere aktiviteter som 
kanopadling, seiling, kjøre båt, bade og vollyball. Flinke aktivitetsledere som 
organiserer elevene. Mellom aktivitetene blir det servert lunsj og middag.   
  

Bra organisert og flinke 
aktivitetsledere. 

Torsdag Mye det samme opplegget som onsdagen, men de som ville kunne få ri på 
kvelden. Det ble arrangert disco fra 22 til 01 på natta. Dette var populært :-)  

Bra organisert og flinke 
aktivitetsledere. 

Fredag Frokost pakking og rydding av hytter. Deretter avreise med turbuss til Tusenfryd. 
Var på Tusenfryd fra  ca 12-1530. Deretter turbuss hjem til Nordberg Skole.   
 

Kjekt med stopp på Tusenfryd.  

  

  



 

Reisemål Berlin,  september 2017 - EN TEMAREISE I FRED 
Varighet Onsdag til lørdag  

Transportør  

Bosted hotell Ansbach 

Reisekonsulent reisemål Aktive fredsreiser. Berlin  

Kommentar  

 

Aktivitet Aktivitet og beskrivelse Vurdering 

Torsdag  
 

KZ Sachsenhausen:  De fleste forhenværende norske fanger har sittet i 
denne leiren. Reisen går videre til Fürstenberg, hvor vi spiser. Deretter 
omvisning i kvinneleiren KZ Ravensbrück.  
 

 

Fredag  -Stasifengselet som viser hvordan Stasi opererte under 
kommunisttiden.  
-bussightseeing, der vi kjører Unter den Linden, forbi Brandenburger 
Tor og Riksdagen.  
Opsjon: ”Gedenkstätte Berliner Mauer”, et dokumentasjonssentrum 
og det offisielle minnesmerket for Berlin-muren. -Mulighet for 
spasertur i byen.  
-Temakveld om livet under Stasiregimet med tidsvitne Peter Keup i 
Gloria Event rom Sorti Markgrafenstrasse 67 (inngang fra baksiden).  
 

 

Lørdag Hjemreise  
 

 

   

   

   

   

http://www.hotel-ansbach.de/index.html


  

   
Reisemål Berlin, tema: kalde krigen og den 2. verdenskrig 
Varighet torsdag til mandag  

Transportør Transport til Gardermoen v/foreldre som kjører eller flybussen. 

Flyselskap: Norwegian  
Egen buss til hotellet  

Bosted Aletto Hotel & Hostel Kudamm 

Reisekonsulent reisemål I egenregi av turkomiteen.  

Kommentar Se vurderinger. Veldig fornøyd med hostellet. 

 

 Aktivitet og beskrivelse Vurdering 

Torsdag  Båttur på Spree. Startsted "Alte Börse" i nærheten av Berliner Domen.  Hyggelig  

Fredag  Sykkelsightseeing, med interaktiv historieundervisning 
Omvisning i Riksdagen  
 

Turens høydepunkt.  
 
Omvisningen på engelsk i Riksdagen 
opplevdes for vanskelig. For mye 
program på en dag.  

Lørdag «Fridag» for ungdommene som kunne velge mellom i) Tropical Island og ii) 
shopping / markeder  

Ad shopping og besøk på markeder: 
Svært vellykket og hyggelig. 
Ungdommene storkoste seg.  

Ad Tropical Island: to voksne som 
dro til Tropical Islands med 16 



elever. Fra vår base i Berlin sentrum 
brukte vi ca. 1,5 time på reisen. 

Tropical Islands Resort er et 
badeland som er 4000 m² stort, og 
det ligger 6 mil sør for Berlin. 
Overflaten tilsvarer ikke mindre enn 
8 fotballbaner! Det gigantiske 
Tropical Islands Resort byr på 
underholdning og vannattraksjoner.  

Man benytter ikke penger inne i 
selve Tropical Island. En «klokke» på 
armen belastes hver gang man 
kjøper seg noe, enten dette er en 
attraksjon, mat, drikke eller andre 
saker og ting. Man betaler for det 
man har kjøpt når man går ut fra 
anlegget.  

Garderobeforholdene var enorme 
og til fri benyttelse etter at man 
hadde betalt inngangsbilletten sin. 
«Klokken» fungerte også som nøkkel 
til hvert vårt skap. Det var derimot 
ikke flust med dusjer og toaletter 
inne på området. 

Da vi skulle sjekke ut om 
ettermiddagen etter ca. 4 timer inne 
i Tropical Islands, var det fint at vi 
hadde beregnet god tid for å rekke 
bussen til togstasjonen for videre 



reise tilbake til Berlin sentrum. Det 
var nemlig litt vanskelig å skjønne 
hvordan vi skulle få betalt på 
automatene for det som var belastet 
«klokkene».  

Det var gøy å ha vært der noen 
timer, men noen av ungdommene 
var enige om at Bø Sommerland er 
vel så bra!  Det var nok litt store 
forventninger til vannskliene. Det 
ble nemlig en liten skuffelse å se det 
var kun to store sklier, og resten av 
anlegget var mer egnet for mindre 
barn. 

Søndag Omvisning i Sachsenhausen med norsk guide  
 

 

Mandag Hjemreise   

   

   

  

  



 

Reisemål Berlin  
Varighet Søndag til onsdag  

Transportør Til og fra Gardermoen: Foreldre kjører  
Flyreise: Norwegian 
Transport i buss til hotellet i Berlin 

Bosted H2 Hotel Berlin – Alexanderplatz 
 

Reisekonsulent reisemål  

Kommentar  

 

 Aktivitet og beskrivelse Vurdering 

Søndag  Båttur vestover langs Spree 
Egentid 
 

 

Mandag Besøk i Stasi fengselet 
Egentid 
 

 

Tirsdag Omvisning i Sachenhausen med lokal guide 
Egentid 

 

Onsdag  Sykkeltur i Berlin (inkludert Brandenburger Tor og Jødemonumentet) 
Hjemreise 
 

 

   

   

   

  

 



Reisemål Berlin  
Varighet 4 dager   

Transportør Til og fra Gardermoen: Foreldre kjører  
Flyreise: Norwegian 
Transport i buss til hotellet i Berlin 

Bosted Hostel Singer 109 (veldig greit hostel) 

Reisekonsulent reisemål Brukte Kilroy travel til å booke aktiviteter. Dette var en svært god hjelp.  

Kommentar  

 

 Aktivitet og beskrivelse Vurdering 

Dag 1  Berlin Best guidet sykkeltur, Kulturbrauerei, Knaackstr 97 (Eberswalderstrasse U2)  

Dag 2  Fritid - f.eks på Alexanderplatz (gangavstand). Shopping for de som vil det, 
Fernsehturm og verdensur for de som vi ha severdigheter 
Omvisning i Sachsenhausen  

Unødvendig med både 
Stasifengselet og Stasimuseet, dda 
disse var delvis overlappende, og 
det ble for mye for ungdommene å 
ha disse aktivitetene, båttur og 
middag på restaurant på samme 
dag. Ungdommene ønsket seg litt 
mer slakk i programmet, har de sagt 
som tilbakemelding, men vi voksne 
var godt fornøyd og syntes klassen 
fikk oppleve mye på kort tid.  
 

Dag 3  Besøk/guiding  i Stasifengselet, Stasimuseet og Memorial Hohenschönhausen 
Båttur på Spree - Berlins historiske sentrum 
Fritid i sentrum - f.eks kan Brandenburger Tor og minnesmerke over jødene 
besøkes 

 

Dag 4  Hjemreise. 
 

 

   

   



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


