Praktisk information
Regler:
Al indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er strengt forbudt og vil blive straffet med evt.
hjemsendelse på forældrenes regning.
Man må heller ikke ryge på turen.
På turen færdes eleverne altid i grupper af minimum 3 personer.
Sikkerhed:
Skolen har tegnet en afbestillingsforsikring i tilfælde af sygdom mv. Desuden er alle forsikret i
med en forsikring, der svarer til det gule sygesikringsbevis via Gouda.
Vi kan kontaktes på tlf. nr. 30 54 66 74 el 61 51 00 48 og har selv døgnassistance til rådighed
fra Kilroy.
Alle elever er udstyret med et identitetskort, hvor vandrehjemmets adresse også er påtrykt.
Aflever evt. medicin til klasselæreren sammen med en tilladelse til, at hun må give det til dit
barn.
Mad:
Hver elev får $15 pr dag til mad. Vi må ikke indføre mad.
Pengene uddeles dag-for-dag.
Penge:
Husk både kroner og dollars.
Fordel pengene flere steder.
Hav pengene / pas i et bælte under trøjen. Få evt. lavet et bankkort f.eks MasterCard.
(Informere banken om rejsen, evt.)
Eleverne er selv ansvarlige for deres lommepenge samt øvrige værdigenstande.
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Klæd jer varmt på til flyrejsen, det kan godt være koldt, måske i flere lag, så det er nemt at
regulere temperaturen.
Tøj, der passer til varieret vejr.
Overtøj (fleece, regnjakke)
Lille rygsæk til rejsen og til turene (håndbagage) 8 kg
Godt fodtøj, vi skal gå en del (mere end et par fritidssko)
Nattøj – det kan være koldt om natten!
Danske penge til rejsen
Lommepenge/kontokort/dollars
Toiletsager
Madpakke og drikkelse til togtur og lufthavn.
Kopi af pas, sundhedsblanket og ESTA
Kufferten må veje 23 kg, det er absolut meget praktisk, hvis den er på hjul, da I selv skal
kunne bære jeres bagage.
Gult og blåt sygesikringskort
Lås ikke bagagen
Ved rejser til, fra eller via USA må du IKKE låse din bagage, med mindre du har en særlig
lås, som er godkendt af myndighederne i USA - en såkaldt TSA lås. Er din kuffert låst på
rejser til, fra eller via USA, og tager din bagage herefter skade af at blive brudt op af de
amerikanske myndigheder, dækker SAS ikke en sådan skade.
Man kan ikke bruge elektriske apparater uden en transformer, der transformerer 220 volt
til 110-115 vekselstrøm. Kan købes derover! Vi medbringer 2, som eleverne kan benytte.

Vi tager et lille rejseapotek med til at klare hoved- og mavepine, smårifter og lign.
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