
Pris pr. person i delt dobbelt-

værelse kr. 12.995,-
Tillæg enkeltværelse 
kr. 1.550,-

Alt dette er inkluderet :

KORT SAGT - EN REJSE  
HVOR NÆSTEN ALT ER INKL. 

Få udførligt program og 
bestil denne spændende og 
unikke rejse hos:

Tag med på 9 dages spændende rejse i det autentiske

SYDITALIEN Afrejse  
den 28. april

Vi rejser med fly ud fra Kastrup 
til Bari lørdag 28.4 2012, og 
fly hjem fra Napoli søndag 6.5  
2012.  Egen luksus bus er til rå-
dighed  under hele rundrejsen 
i Syditalien. For at gøre turen 
behagelig bor gruppen på kun 
4 forskellige, og særligt udvalg-
te hoteller (3- og 4-stjernede).  
Denne unikke og sjælden ud-
budte rejse er forbeholdt max. 
22 gæster.

Der afholdes informations-
møde omkring denne spæn-
dende rejse i Kgs. Lyngby tors-
dag den 16. februar kl. 18.30.
Der serveres en let anret-
ning. Pris 150,- kr pr. per-
son, der refunderes ved evt. 
køb af rejsen. 
Tilmelding nødvendig på 
nedenstående telefonnummer.
Alle er velkomne.  

Program for rejsen:

Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

Dag 4:

Dag 5:

Dag 6:

Dag 7:

Dag 8:

Dag 9:

OBS!

Denne rejse til England er fuld af atmosfære. 

Tag med på en rejse med spændende og unikke 
oplevelser i det smukke England. Rejsen byder på 
et interessant program med både vingårdsbesøg, 
historiske og kulturelle besøg. 

Desuden besøg på Dover 
Castle, Dovers hvide kalk-
klipper og i den hyggelige 
landsby Rye. På vingården 
Biddenden Vineyard sma-
ger vi på vine og æbleci-
der. 
Turen går videre til den 

populære kystby Brighton 
med besøg på det ekstrava-
gante slot The Royal Pavilion. 
Videre langs kysten til hav-
nebyen Portsmouth. Besøg i 
Royal Historic Dockyards med 
den imponerende samling af 
træskibe inkl. HMS Victory. 
Besøg i den imponerende dom-
kirke Salisbury Cathedral, be-
rømte Stonehenge, Englands 
måske smukkeste by Bath inkl. de 
romerske bade samt Windsor. 

Dag 1: Ankomst. Penshurst Place and Gardens. 
Dag 2: Dover Castle og Rye. 
Dag 3: Brighton og The Royal Pavilion. 
Dag 4:  Portsmouth inkl. The Historic Royal 

Dockyards, havnerundfart og fri tid. 
Dag 5: Salisbury Cathedral og Stonehenge. 
Dag 6: Bath inkl. de romerske bade. 
Dag 7: Dagen fri i Bath. 
Dag 8: Windsor. Hjemrejse til Kbh.

Pris: kr. 9.099,- pr. person 
i delt dobbeltværelse 
Prisen inkluderer: 

 

 
på 3* hoteller

 

Tillæg pr. person: 

-

Works, The Historic Royal Dockyards Ports-
-

dral, Stonehenge og de romerske bade i Bath.

Evt. besøg i The Secret War Tunnels Dover, 

Rekvirer udførligt 
program med  
hotelnavne 
og bestil 
rejsen hos: 

SPECIALPROGRAM TIL 

ENGLAND 
den 2. – 9. juli 2012

20 NYHEDER Lokal avisen31. januar 2012

Af Claus Kjærsgaard

SKIBBY  Kan professionelle virk-
somheder virkelig lære noget 
af skoleelever - for eksempel 
fra 3. klasse? I mindst et tilfæl-
de ser svaret ud til at være et 
klart "ja".

Direktør Birgitte Trasbo 
Kelvis var i hvert fald impo-
neret, da rengøringsvirksom-
heden Trasbo i Skibby tirsdag 
fi k besøg fra 3.b på Jægerspris 
Skole.

Besøget var et led i Frede-
rikssund Kommunes Innovati-
ve Elever-projekt. Det går ud på 
at sætte skoleklasser sammen 
med professionelle virksom-
heder. Virksomheden giver 
eleverne en praktisk udfor-
dring, og så kommer eleverne 
på deres bud på, hvordan den 
kan løses.

Ideen med projektet er 
navnlig at gøre skoleeleverne 
mere interesserede i de prak-
tiske fag, samt at give dem 
en forståelse af, hvordan de 
kan bruges i "den virkelige 
verden".

For virksomhederne bety-
der det, at de får nogle gode 
råd, som de måske kan bruge. 
Og de kan være forbløffende 
gode. Birgitte Trasbo Kelvis er 
i hvert fald meget imponeret 

over 3.b. Både over de gode for-
slag, som de kom med, og over 
den Power Point præsentation, 
som eleverne havde lavet forud 
for besøget hos Trasbo. 

"Jeg havde taget kopie-
rer af præsentationen. Dem 
så mine medarbejdere, da de 
lå i fotokopimaskinen, og de 
kom så med nogle forslag til 
rettelser. De troede nemlig, at 
det var et udkast til en ny bro-
chure. Så professionelt var det 
lavet.", fortæller Birgitte Trasbo 
Kelvis.

3.bs udfordring lød således: 

"I dag kommer medarbejder-
ne fra Trasbo i hjemmet hos 
de ældre, for at hente tøj eller 
gøre rent. Kom med forslag til 
hvilke opgaver der handler om 
livskvalitet for de ældre borge-
re, Trasbo kan være med til at 
løse."

Og det var en opgave, som 
eleverne havde mange bud på. 
Også fl ere forslag, som Tras-
bo, nu vil overveje om man 
kan bruge i en eller anden 
form, fortæller Birgitte Trasbo 
Kelvis,

3.b fra Jægerspris Skole 
imponerede Trasbo
Professionelt oplæg fra innovative elever

Forud for virksomhedsbesøget havde 3.b fra Jægerspris Skole 
lavet et oplæg. Det var så professionelt, at nogle af Trasbos med-
arbejdere, troede at det var et oplæg til en ny brochure, da de så 
det i fotokopimaskinen. Foto: Peter Rahbek


