
1.dag: mandag den 27. juli 

Afgang fra skolen kl.6.30. Deltagerne bedes møde i god tid, da det er vigtigt, at vi kommer 

rettidig af sted. V kører over grænsen ved Kruså og fortsætter gennem Flensborg og Slesvig til Rendsborg, 
hvor vi Kører gennem tunnelen under Kielerkanalen. Så er vi i Holsten. Senere passerer vi Hamburg og 
kommer ud på autobanen, som vi følger ned over Lünerburger Heide. Ved den tidligere så berygtede Kz-lejr 
Bergen-Belsen gør vi ophold og besøger det tidligere lejrområde med de mange grave. Det var her bl.a. 
Anne Frank omkom. Videre går det gennem den gamle by Celle, og ved Hannover begynder landskabet at 
skifte karakter, og de første lave bjerge dukker op. Hen på aftenen når vi den hyggelige by Einbeck, og her 
indlogerer vi os på vandrehjemmet. 

Overnatning og 

morgenmad:  

Städt, Jugendherberger 

3252 Einbeck 

Tiederxer Tor 3 

Tyskland 

Tlf. 0 55 612155 

 

2.dag. Tirsdag den 28.juli 

Vi startede tidligt, for vi har en lang dagsmarch foran os. Ad en af Tysklands nyeste og smukkeste 
autobanestrækninger kommer vi ind i de bjergrige vindistrikter omkring Main. Vi passerer Würzburg og 
fortsætter her fra ad Die Romantische Strasse med dens mange velbevarede middelalderbyer den 
kendteste af disse Rothenburg ob der Tauber, gør vi nogle timers op hold og her spiser vi aftensmad. 

Tidligt på aftenen kører vi videre og når kort efter frem til en anden middelalderby. Nördlingen, på hvis 
vandrerhjem køjerne står og venter på at blive redt. 

Aftensmad: Gasthof Rappen 

                    8803 Rothenburg o.d. Tbr. 

                      Vorm Würtzburger Tor 

                      Tyskland 

Tlf. 0 89 31 21 21 

Overnatning og 

Morgenmad: Jugendherberge 

                        8860 Nördlingen 

                          Kaiserwiese 

                          Tyskland 

                          Tlf. 0 89 31 21 21 

 

 

 



3.dag: onsdag den 29. juli 

Kort efter starten om morgenen kører vi over”die schöne, blaue Donau ”og efter vi har passeret Augsburg 
og Landsberg dukker Alperne op i det fjerne. I Oberammergau standser vi op for at se på det berømte 
passionsteater. Kort efter Oberammergau når vi frem til Garmisch- Partenkirchen, hvorfra vi har udsigt til 
Tysklands højeste bjerg, det knap 3 km høje Zugspitze. Herfra er der ikke langt til den østrigske grænse, og 
efter at den er overskredet, kommer vi til Tyrols hovedby Innsbruck, der er vidunderligt beliggende i 
Inndalen, omgivet af høje, sneklædte bjerge. 

Vi passerer Innsbruck og over Europabrücke langsomt op mod Brennerpasset, overgangsstedet mellem 
Østrig og Italien den lille bjerglandsby Gries am Brenner, 34 km fra Innsbruck og 5 km fra den italienske 
grænse, slår vi os ned for et par dage i hotel Grieserhof (m. privat svømmebad). 

Overnatning og 

Alle måltider: Hotel Grieserhof 

A-6156 Gries am Brenner 

                   Østrig 

                   Tlf. 0 32 74 2 10 

  

4. dag: torsdag den 30. juli 

Hviledag. Vi slapper af i den storslåede østrigske natur. Man kan bade i svømmebassinet, og man kan gå 
dejlige ture i bjergene, tage på tur med svævebane, og man kan ligge i solen og nyde livet, så der skulle 
være alle muligheder for at få en dejlig dag ud af det. 

Overnatning og 

alle måltider: Som onsdag. 

 

5.dag: fredag den 31. juli 

Vi har kun 5 km til den italienske grænse fra Brennerpasset, og efter at den er passeret begynder nedturen 
gennem det smukke Sydtyrol. Vi følger floden Adige gennem vilde bjerglandskaber og passerer byerne 
Vipiteno og Bolzano. I Trento drejer vi fra i retning mod Gardasøen hvis vestlige bred vi følger fra Riva til 
den skønt beliggende by Salo, hvor vi skal bo de kommende 4 døgn. 

Overnatning og 

alle måltider: Hotel Eden 

                   25087 Salo sul Garda 

                   Piazza V. Emanuelle, 4 

Tlf. 21 8 44 

 

 

 

 

 



6.dag: lørdag d. 1. august. 

 

Hviledag ved Gardasøen. 

Overnatning og 

alle måltider: Som fredag. 

 

7. dag: søndag den. 2. August. 

Heldagsudflugt til Venezia, en af verdens mest ejendommelige byer. Fra Salo går turen over Verona og Po 
sletten til Adriaterhavet. Efter at være kommet over dæmningen til Venezia tager vi med 
”vandsporvognen” gennem kanalerne til Markuspladsen. Vi aflægger besøg i Markuskirken, og derefter er 
der nogle timer til disposition. Man kan gå på opdagelse i de snævre gader, og hvis nogle stykker slår sig 
sammen, han der sikkert bliver råd til en halv times sejlads i en gondol. Hen på eftermiddagen forlader vi 
atter Venezia og vender tilbage til hotellet i Salo. 

Overnatning og 

Alle måltider: Som fredag. 

 

8.dag: Mandag d. 3. august. 

Hviledag ved Gardasøen. 

Overnatning og 

Alle måltider: Som fredag. 

 

9.dag: tirsdag d. 4. august. 

Vi starter tidligt, for i dag skal vi køre langt. Turen går nu igen nordpå fra Gardasøen og vi følger samme tur 
som på nedturen. Vi passerer den østrigske grænse Gries og Innsbruck, men herefter drejer vi igen ind på 
nye veje, idet vi nu kører østpå. Om aftenen når vi frem til Salzburg, hvor vi skal bo i to nætter. 

Overnatning og  

alle måltider: Gasthof Dietmann 

A-5020 Salzburg 

                   Ignaz- Harrer-Strasse 13 

                   Østrig 

                   Tlf. 0 62 22 3 13 64 

 

 

 

 

 

 



10. dag onsdag den. 5. august. 

Om formiddagen arrangeres en udflugt til Dürrnberg- saltminerne ved Hallein ca. 17 km. 

 Fra Salzburg. Da det imidlertid er ret dyrt (ca. 15 kr.) at komme ind i saltminerne, er det naturligvis frivilligt, 
om man vil med, men det er garanteret en enestående oplevelse. Man får udleveret et sæt overtrækstøj og 
bliver af en fører ført ind i bjerget. Flere gange rutscher man fra den ene etage til den anden ad specielle 
slisker, hvoraf den længste er 70 m lang. Man kommer til at sejle på en illumineret sø og kører til sidst på en 
lille skinnevogn i fuld fart ud af bjerget igen. Eftermiddagen er til fri disposition, og da Salzburg er en storby 
med masser af forretninger, kan man eventuelt bruge eftermiddagen til de sidste indkøb før hjemrejsen. 

Overnatning og  

Alle måltider: Som tirsdag. 

 

11. dag: torsdag den 6. august. 

Hjemturen tager sin begyndelse. Vi starter fra Salzburg kl. 8 om morgenen, og skal så, bortset fra spise- og 
små pauser, blive i bussen indtil vi når Bramminge næste morgen. Salzburg ligger lige ved grænsen til 
Tyskland, og der er autobane lige til Hamburg. Ved aftenstid er vi ca. halvvejs, og vi holder pause, så vi kan 
få et velfortjent aftensmåltid. Derefter fortsætter vi egen, og vi skulle kunne være hjemme i Bramminge 
tidligt fredag morgen. Vi er sikkert noget stive i lemmerne efter den lange køretur og sikkert også godt 
søvnige, men forhåbentlig fyldt med en masse dejlige indtryk fra en god tur. 

Aftensmad torsdag: Hotelstedet endnu ikke bestemt. 

 

Pris og Betalingsbetingelser. 

Turen gennemføres, såfremt der melder sig 34 deltager, efter hvilket antal prisen er beregnet. 

Selve turen koster 498 kr. Dertil kommer en udgift på ca. 8 kr. for rejsegodsforsikring og 
rejseansvarsforsikring. Sygekassen dækker uden ekstrabetaling udgifter i forbindelse med evt. sygdom, 
ulykke og ekstra hjemtransport, når man er i besiddelse af det gule feriekort. Prisen er udregnet efter 
valutakurser gældende pr.27. oktober 1969. Skulle der efter denne dato ske væsentlige ændringer af 
valutakurserne, vil prisen blive reguleret i takt hermed.  

Pengene bedes betalt således: 

Ved tilmeldelse 17.11.69 betales 100 kr. 

Senest 1. juni 1970 betales            150 kr. 

Onsdag den 22. juli 1970 betales resten. 

Hvis man ønsker det, må man naturligvis gerne betale hele beløbet tidligere. Deltagerne skal mødes på 
skolen onsdag d. 22. juli kl. 19 for at indbetale overnævnte restbeløb. Hvis nogen skulle være forhindret i at 
komme denne aften, må hele beløbet under alle omstændigheder være indbetalt i forvejen. 

 

 

 

 

 

Indmeldelsen er bindende. 



Prisen er på grundlag af 34 deltagerudregnet så nøje, at det hele lige kan ”løbe rundt”. Der bliver for mit 

vedkommende ingen fortjeneste overhovedet, og det skal der heller ikke være. Men, et eventuelt tab 

opstået som følge af en elevs afbestilling efter indmeldelsen vil i givet fald skulle dækkes af mig personligt, 

hvilket jeg naturligvis ikke er indstillet på. Jeg beder derfor forældre og deltagerne have forståelse for, at 

der i tilfælde af afbestilling af andre grunde end sygdom næppe vil kunne tilbagebetales noget af det 

indbetalte depositum. Lægeattest er nødvendig ved afbestilling på grund af sygdom. 

I Prisen er indbefattet 

Kørsel i moderne langtursbus, vejskatter, motorbåd i Venezia, overnatning og forplejning (morgen- frokost- 

aftensmad) begyndende med overnatning i Einbeck 1. dags aften og sluttende med aftensmad aftenen før 

hjemkomsten. 

Ikke indbefattet i prisen 

Drikkevarer samt personlige udgifter. På hotellerne forventes det, at deltagerne køber drikkevarer til 

måltiderne. 

Lommepenge 

Deltagerne sørger selv for at veksle valuta til lommepenge. Der skal bruges D-mark, Lire og østrigske 

schilling. 

Køkkenhold og Rengøring 

Kun 2 steder overnatter vi på vandrehjem, nemlig i Einbeck og Nördlingen, og disse to steder vil der blive 

udtaget hold til rengøring af soverum samt til køkkentjeneste. Køkkenholdene skal sørge for borddækning 

og opvask i forbindelse med morgenmaden. 

 

 

 

 



SENGETID 

Einbeck (1.aften) Kl. 21.45 

Nördlingen (1. aften) Kl. 21.45 

Gries (2. aftener) Efter nærmere aftale 

Salo (4. aftener) Efter nærmere aftale 

Salzburg 2. aftener) Efter nærmere aftale 

 

Badning. 

Der kan bades i Gries am Brenner og ved Gardasøen. Badning må dog kun finde sted under opsyn. 

FLG. Ting skal medbringes 

Pas, det gule feriekort fra sygekassen, lagenpose af godkendt type el. 2 lagner (sovepose er ikke tilladt), 

toiletsager, håndklæder, badetøj, regnfrakke samt madpakke til hele første dag. 

Påklædning 

Praktisk let sommertøj og behageligt fodtøj. Det tilrådes, at man medbringer sweater til eventuelle 

kølige aftener. 

Bagage 

Så lidt som muligt. Der bliver for hver deltager kun plads til 1 mindre kuffert og 1 taske. 

Lynkursus i italiensk 

                                                                                                                       Udtale 

1. uno                                                                                                          uno 

2. due                                                                                                          due 

3. tre                                                                                                            tre 

4. quattro                                                                                                    kuattro 

5. cinque                                                                                                      tjinkue 

6. sei                                                                                                             sæi 



7. sette                                                                                                         sætte 

8. otto                                                                                                           åtto 

9. nove                                                                                                          nåve 

10. dieci                                                                                                           diætji 

11. undici                                                                                                         unditji 

12. dodici                                                                                                         doditji 

13. tredici                                                                                                        treditji 

14. quattordici                                                                                                kuattordici 

15. quindici                                                                                                       kuinditji 

16. sedici                                                                                                           sæditji 

17. diciassette                                                                                                  ditjassætte 

18. diciotto                                                                                                        ditjåtto 

19. diciannove                                                                                                  ditjannåve 

20. venti                                                                                                             venti 

21. ventuno                                                                                                       ventuno 

22. ventidue                                                                                                      ventidue 

23. ventitre                                                                                                       ventitre 

28.ventotto                                                                                                        ventåtto 

30. trenta                                                                                                         trenta 

40. quaranta                                                                                                   kuaranta 

50. cinquanta                                                                                                  kjiekuanta 

60. sessanta                                                                                                     sessanta 

70.settanta                                                                                                      settanta 

80. ottanta                                                                                                       åttanta 

90. novanta                                                                                                      nåvanta 

100. cento                                                                                                          tjænto 



200. duecento                                                                                                   duetjænto 

1000. mille                                                                                                         mille 

2000. duemilla                                                                                                    duemilla 

Goddag: buon giorno, godaften: buona sera, farvel: arriverderci, ja: si, nej: no, tak: grazie, Danmark 

Danimarca, frimærke:francobollo, hvor meget koster det: quanto costo, det er for meget: e troppo, is: 

gelato. 

 

Eleverne bedes adresseres således 

Elevens navn 

c/o Poul Smerup 

Adresse 

Land 

 

Hvis forældre får brug for at komme hurtigt i forbindelse med et barn, kan der telegraferes eller 

telefoneres. Vi træffes bedst 7-8 og kl. 18-20 

Der forbeholdes ret til programændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


