
Program for studietur med 3.e til Firenze – HO og SME 
 
 
Søndag 18. september:   
  

• 5:30 - Vi mødes ved Burger King-trappen i Kastrup Lufthavn i ankomsthallen.  
• 7:05 – Vi letter fra København  
• 10:45 - Vi lander og skal checke ind på hotellet. Værelsesfordeling (Hotel Rita Major, Via 
Della Mattonaia , 43) - vi har ca. en times transport til hotellet, ca. €4 for busbillet (rejselederne 
betaler) -   
• 12:00 - Vi satser på at være fremme ved hotellet senest  
• 12:30 – Vi spiser fælles frokost (rejselederne betaler – evt. SandwiChic, Via S. Gallo, hvor vi 
spiser på vejen/på en plads) eller (Pino's Sandwiches - Salumeria Verdi, +39055244517, Via 
Giuseppe Verdi, 36R, 50122 Firenze FI, Italien) -  
• 14:00 - Leonardo da Vinci Interactive museum  
• 16:45 Udkigspost, Kuplen i Domkirken, Santa Maria del Fiori (lukker kl 17.30)  

  
• 18:30 Restaurant om aftenen for hele klasse  

  
Mandag d. 19 september:   
  

• 10:00 - Museo Galileo er booket. Billetprisen på 7 euro/pers. Betales ved indgangen.  
 

• 12:30 – Frokost (her skal folk selv finde og betale frokost). Alle skal være klar kl 14:00 til 
næste punkt.  

  
• 14:00 - 2 timers byvandring (elevoplæg + konkurrence).   

  
Tirsdag 20. september:   
 

Uffizi Gallery - (museum med klassisk kunst) 
 
    

• 9.45  - 1 gruppe a 13 elever og én lærer 
 
• 10.30 - 1 gruppe a 13 elever og én lærer 
 
• 13.30 - Frokost (her skal folk selv finde frokost) – alle skal være klar klokken 14:30 med 
næste punkt  

  
• 14:30 Italiensk politik 
  
• 17.00 Vi mødes på en piazza i centrum – vi giver en forfriskning  

  
• Fri leg  

  
  
--------------------  
  



Onsdag 21. september:   
  

• Heldagstur: Vingård og analyselaboratorium. Vi kommer hjem om eftermiddagen, hvorefter 
der er fri leg. 

  
Torsdag 22. september:   
  

• 9.00 Opsamling på den museale formidlingsopgave  
  

• 11.30 Fælles frokost - efterfølgende er der fri leg  
  

• Frivillig tur: Lærene vandrer til udkigsposten piazalle Michelangelo på den anden Arno 
floden. Elever kan tilslutte sig, hvis de har lyst. 

  
  
  
Fredag:  
  

• Flyet letter klokken 14:50  
  
 


