
Alternativ 4 - Danmark  

Fergen Kristiansand – Hirtshals tidlig morgen. Har med oss egen buss hele turen. 

Kjører ned til Lalandia Billund, 2 timer og 40 min. Hvor vi da overnatter i 6- eller 8- sengs 

hytter. Pris ca kr. 70 000,- 

 

 

 

 

 

Programmet/tema legges opp slik elevene og lærer ønsker. Muligheter for å legge inn 

fagrelaterte aktiviteter….. 

Når man har pakket ut og spist litt, kan man ta turen til senterets badeland! 

 

Neste dag kan man ta en dagstur til Tyskland, Flensburg. Hvor man kan få shoppet, spist og 

kost seg hele dagen. Opplegget lages i samarbeid etter ønsker! 

  

 

Dagen avsluttes med en avslappende kveld hvor ungdommen koser sammen seg på hyttene! 



Litt leken kan man fremdeles være og ta en tur i Legoland hvis man ønsker, som ligger rett 

over gata for hyttene vi bor på! Masse aktiviteter selv for «store» barn ☺ 

Kvelden kan legges opp til å benytte seg av senterets aktiviteter! 

 

Div aktiviteter: • Akebakke 
• Skibakke • Skøytebane 
• Barnediskotek • Show og underholdning 
• Bowling • Bordtennis 
• High Jump-trampoliner • Bueskyting 
• Idrettshall med flere baner • Klatrevegg 
• Massasje • Treningssenter 

 

 

 

 

 

Så er det bare å komme seg tidlig opp og inn på bussen. Ettermiddagsfergen hjem, så 

kanskje man rekker en liten tur innom Action House i Løkken, for å ta et lasergame-spill eller 

gokart? 

  

 

 

 



Pris ca 70 000 kr. 

Denne turen er det ikke lett å vite eksakt pris på før man vet nøyaktige datoer og antall personer. Her er mange aktiviteter å 

velge mellom så prisen vil avhenge av hvor mange aktiviteter man velger. Color Line må sende forespørsel til senteret, så da 

må bestillingen være klar! 

Forslag 

 

Dag 1:  

Ettermiddagsfergen til Hirtshals, felles middag på båten. Vi kommer sent frem så det er bare å gjøre seg klar for natten. 

  

Dag 2, alternativ 1:  

Dagen tilbringes i Legoland  Billetter på felleskassa!  

Middag spises på en av hyttene hvor vi arrangerer felles måltid med grilling. Ettermiddag/kveld samler vi oss har felles 

underholdning eller/og evt senterets badeland Lalandia.  

 

Dag 2, alternativ 2:  

Denne formiddagen tar vi turen til Frøslevleirens museum. En av Europas best bevarte fangeleir fra 2. verdenskrig. Leiren 

ligger i Padborg som er like ved grensen til Tyskland, så da tilbringer vi ettermiddagen i Flensburg med litt grensehandel.  

Middag spises i Flensburg. Kvelden kan evt brukes i senterets badeland Lalandia.  

 

Dag 3:  

Hjemreise. Vi pakker og tar bussturen til Løkken hvor vi tilbringer timene før fergen skal gå. Vi ser hva Løkken har å tilby av 

aktiviteter og naturopplevelser og planlegger dette i forkant sammen med elevene. Felles middag på fergen hjem. 

  

- Fergen legger til kai kl 23.59, bussen kjører tilbake til Fiskå skole og alle må selv sørge for å få sin ungdom trygt hjem!! 

Elevene må hentes på skolen og IKKE på fergeterminalen!!!  

Litt info fra 10.klasse som dro på denne turen i 2016: 

NB! Denne turen gikk over 4 dager og 3 netter- dette må tilpasses etter det nye regelverket med maks 3 dager og 2 

netter:  

- Vi brukte Sirdalsbussen AS på turen. Kontaktperson Reidun, tlf. 90098005  

Leie av buss kostet kr 32 200,- (det inkl. overnatting til buss sjåføren i egen hytte og billett på ferga + kjøring til Tyskland)  

- Til Color Line betalte vi kr 35 998,- Det var med buffet begge veier.  

- I Legoland kan du få klasserabatt hvis du bestiller på nett, litt forskjellig pris på elever, lærere og foreldre. Men ca gj.snitt 

150,- pr pers.  

- Frøslevleiren var gratis, lærer hadde forberedt seg og kom med masse info. Kan og få guidet tur.  

- Vi hadde 4 stk 6-manns hytter til elevene, hvor to og to hver morgen fikk penger og hadde ansvar for å bort på senteret å 

handle frokost til alle på hytta.  

- Vi hadde nesten hele dagen i Flensburg hvor alle gikk og handlet som de ønsket. Spiste felles pizza på restaurant før vi dro 

tilbake.  

- I Løkken på hjemveien var vi på Action House. Alle som ønsket fikk være med på Laser-game og Go-kart, fantastisk! Pris 

står på nett. Vi brukte rundt 5000,-  

 

Det ble brukt rundt 90 000,- på turen – på 4 dager og 3 netter.  

En liten klasse, 23 elever, 2 lærere og 3 foreldre var med på turen.  


