
 

 

 
Rejse til skoleåret 2021/2022. 
 
Til skoleåret 2021-2022 har vi planlagt rejser med skolen. 

 
I uge 45 i 2021 tager AU på skoletur ud i verden. (rejsen er en del af skoleopholdet) 

Der kan du vælge mellem disse 4 destinationer. 
Du skal prioritere to steder du gerne vil opleve.  
Alt det gør du i den første uge du er på AU. 
 
 

Paris 
Er du til storby med masser af kultur og romantisk 
stemning? Så er turen til Paris noget for dig! Paris er 
meget mere end bare en romantisk by med store 
modehuse. For her gemmer sig moderne arkitektur, fed 
gadekunst, gadesælgere, markedspladser, musik, 
historier, fransk madkultur samt gys og grufuld historie i 
katakomberne. Når solen så går ned, skal vi en tur 
igennem byen for at se den tænde op på ny. 

London 

Londons historie og engelsk kultur. Du skal stifte 
bekendtskab med engelsk kultur herunder drama, musik, 
sport, historie og storbyliv. Vi besøger en engelsk kostskole, 
historiske steder i London og så vil eleverne lære at færdes 
i en storby. Vi håber desuden at kunne opleve en musical 
og/eller en fodboldkamp fra Premier League. Eleverne vil 
også få mulighed for at opleve den pulserende storby på 
egen hånd.  
 

Island 
Den islandske natur byder på fantastiske landskaber med 
store kontraster, Hellisheiði-plateauet til Hveragerði, 
drivhusbyen. Det Gyldne Vandfald, et af de mest 
imponerende vandfald i Europa.  
Såfremt vejret tillader det bliver der mulighed for at stå̊ 
bag et stort vandfald, oplev de fascinerende Gejser & 
varmekilder. 
Fly Over Iceland i Reykjavik. Bevæg dig med de arktiske 
vinde og svæv over Island. Fantastisk teknologi der giver 
dig en følelse af at flyve. 

 

 



 

 

Istanbul 
Istanbul er verdens femte største by og har gennem mange 
år været pulsen i Tyrkiet. Vil du opleve en anderledes og 
spændende storby? Vil du møde en anden kultur og være 
vidne til den moderne muslimske livsstil? Istanbul er en 
levende og dynamisk storby, som rummer rigtig meget 
historie og kultur. Denne rejse indeholder et væld af 
oplevelser. Rejser du til Istanbul, kan du glæde dig til at 
opleve verdensberømte seværdigheder som Den Blå 

Moske, Hagia Sophia og Topkapi-paladset, der alle er storslåede eksempler på en rig historisk arv. 
Krydderisælgere, barberer og skopudsere fylder gaderne, og der er masser at kigge på. Denne rejse 
indeholder et væld af diverse oplevelser.  

 
I uge 3 i 2022 tager AU på skitur til Norge. (rejsen er del af skoleopholdet) 
 

Turen går til Hemsedal. Hemsedal skiområdet ligger 640 m.o.h. til 1.450 m.o.h. i kort afstand fra  
Hemsedal by. 
Her er rigtig gode og lette begynderpister lige ved skicenteret og mange af hyttelejlighederne.  
For de øvede og meget rutinerede skiløbere er her også spændende udfordringer. Alle pister ligger tæt 
samlet, så vi kan mødes flere gange dagligt uanset niveau på skiløbet. 
I området er der 23 grønne, 13 blå, 9 røde og 7 sorte pister samt 10 pister, der bliver belyst om aftenen. 
Vi bliver indkvarteret i hytter, som ligger lige ved pisterne. 
Der bliver lavet skihold efter hvor meget erfaring du har på ski, så der altid er nye udfordringer. 

 
 
 

I uge 26 i 2022 er der DGI – Landsstævne 2022  
(Er ikke en del af skoleopholdet, skal betales ekstra. Pris ca. 6.000) 
 

Du er så heldig at du kan blive en del af efterskoleholdet til Landsstævnet i 2022 i Svendborg. 
Det er en ekstra uge med efterskolen i Svendborg, hvor vi skal være en del af efterskoleholdet til 
Landsstævnet, sammen med de ca. 6500 andre efterskoleelever. 
Efterskoleholdet skal lave show på det store stadion tre gange i løbet af stævnet. 
Ud over showet, så er der oplevelser og diverse fag, som skal opleves i løbet af ugen. 
Se mere på: www.efterskoleholdet21.dk 
 

http://www.efterskoleholdet21.dk/


 

 

Valgfags rejser 
(Disse rejser er ikke inkluderet i prisen for efterskoleopholdet og kræver egenbetaling.) 
Tilmeldingen til valgfagsture gør du, når du starter på AU. 
Bliver det nødvendigt med en plan b, pga. corona, vil vi forsøge at finde en anden destination, som kan give 
de samme oplevelser. 
 

Dykkerrejser til Maldiverne (uge 49-50 i 2021) Prisen bliver ca. 13.000 kr.  
Her taler vi virkelig om en oplevelse for livet! Det er et af verdens fedeste dykkerområder, hvor du ser fisk i 
de vildeste farver og former, djævlerokker, skildpadder, hajer m.m. Du kommer ned til en temperatur på 
28˚ - både til vands og lands. 10 dage på skønt hotel med lækker buffet til alle måltider.  
Vil du tage dykkercertifikat i lækre varmegrader og have en masse sjove og hyggelige oplevelser?  
Vælg dykning som valgfag, fra august – december, når du starter på AU; rejsen er obligatorisk.  
 

Dykkerrejse til Syd Afrika (uge 16-17 i 2022) Prisen bliver ca. 13.000 kr. 

Turen går til den lille by Umkomaas, der ligger 30 min. fra Durban. Her ligger det verdenskendte rev “Aliwal 
Shoal”, der er på verdens top 10 liste over steder man skal dykke. Området er kendt for sine flotte koraller 
og fisk i alle farver og former, men det der gør området helt unikt, er alle de store dyr, man kan møde på 
sit dyk. 
Du kan møde: djævlerokker, skildpadder, hajer, og gigantiske pukkelhvaler. Temperaturen er selvfølgelig 
over de 25 grader og vandet det samme. Maden er helt fantastisk, meget europæisk inspireret. 
Efter dykke dagene, går turen til en af de helt store “national parker”, hvor vi skal på flodsafari og lede 
efter flodheste og krokodiller. Dag 2 står den på safari, hvor der er mulighed for at finde “The big five”.  
Så husk at medbringe kamera, vi kommer helt tæt på. 
Vælg dykning som valgfag, fra januar – juni, når du starter på AU; rejsen er obligatorisk. 
 

Svømmeturen til Miami (uge 16-17 i 2022) Prisen bliver ca. 13.000 kr. 
Svømmetræning med eliten og de fedeste oplevelser i Floridas berømte badeby med skønne badestrande, 
lækkert klima, høj puls og kendisfaktor! 
Vi har egne trænere med, og der er træning i både “Open water” og public pools.  
Vi træner med unge elitesvømmere og oplever livet på en High School. 
Vi besøger Sea World og Universal Studio i Orlando og vi ser på krokodiller i Everglades. 
Vi laver et spændende besøg med rundvisning på University of Miami.  
Og når nu vi ER i Miami skal vi selvfølgelig tjekke nogle af verdens bedste badestrande og byens høje 
kendisfaktor!  
Du skal da med på svømmeholdet og være en del af denne unikke oplevelse! Alle kan deltage – det kræver 
blot, at du har svømning som valgfag.  
 

Fodboldturen til et sted i Europa (vi ved ikke hvornår, afventer kampprogram) 

Prisen bliver ca. 7.000 kr. 
Drømmer du om at opleve en af de HELT store fodboldkampe mellem Europas tophold? Så ta’ med os! 
Eufori, håb, spænding, skuffelse, jubel. Alle op- og nedture går gennem marv og ben, når du står dér på 
tribunen og bli’r en del af den vildeste stemning sammen med titusinder af andre fodboldfans på Europas  
kæmpestadions. Det kan ikke beskrives, det skal opleves! Og det opleves allerbedst, hvis du vælger ’fodbold’ 
på AU og ta’r med os til europæisk topkamp. Vi sørger for at give dig en fodboldoplevelse for livet. 
Ud over topkampen, så træner vi også selv i unikke omgivelser og faciliteter, spiller kamp mod et lokalt 
hold og ta’r på sightseeing. Glæd dig! Alle kan deltage – det kræver blot, at du har fodbold som valgfag.  
 

o Der kommer en interesse tilkendegivelse på viggo, vores intra system, efter ny elevdag. 
o Endelige tilmelding sker efter sommerferien. 


