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Studierejse til Strasbourg 
og Frankfurt 
10.-13. april 2018 

Tirsdag d. 10. april 
06.50 Afrejse fra Kastrup.  

08.10 Ankomst Frankfurt. Turen fortsætter i egen bus. 

10.00 Besøg i den Europæiske Centralbank. Efter besøget gives tid på egen hånd i Frankfurt. 

15.00 Turen fortsætter til Strasbourg, hvortil vi ankommer ca. kl. 17.30 

 

Overnatning på Hotel de France - http://www.hotel-france-strasbourg.com/ 

 

Onsdag d. 11. april 
Besøg i Europarådet i Strasbourg. 

 

09.00 Afgang fra hotellet med sporvogn til Palais de 

 l’Europe. 

 Visit of the Debating Chamber of the Parliamentary 

 Assembly. 

 

10.30 Conference on the role of the Council of Europe in 

 the European political landscape. 

 

11.30 Conference on “The general condition of the 

 Development of democracy in the ex-soviet countries”. 

 

 Besøg i Folketingets kontorer i Europarådet. 

 

13.00 Besøget slutter.  

15.00 Besøg i Ombudsmandsinstitutionen 

 

 

Torsdag d. 12. juni 
09.00 Afgang fra hotellet med sporvognen for  

 besøg i Europa-Parlamentet.  

 

10.00 Møde med embedsmænd om  

 parlamentets beføjelser og indflydelse 

 

11.00 Rundvisning 

12.00 Mulighed for frokost i Europa-Parlamentets kantine 

15.00 Besøg i den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

http://www.hotel-france-strasbourg.com/
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Fredag d. 13. april 
Dagen til egen disposition. Sightseeing i byen 

ved Claus von Barnekow. 

 

16.00 Transport i egen bus til Frankfurt.  

19.45 Ankomst Frankfurt 

21:40 Afrejse fra Frankfurt  

23.00 Ankomst København 

 

Pris per person i enkeltværelse DKK 6.000  

Pris per person i dobbeltværelse DKK 5.000  

 

Prisen inkluderer:  

Flyrejse tur-retur Frankfurt 

Bustransporter som beskrevet i programmet 

3 overnatninger inkl. morgenmad 

Alle besøg som beskrevet i programmet 

 

Arrangement.  

Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre 

med politikere, diplomater og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede 

situationer.  

 

 

Tilmelding og afbestilling: Ved tilmelding opkræves et depositum på kr. 1000.  

Restbeløbet opkræves 6-8 uger før afrejse.  

Først efter indbetaling af depositum er du sikret plads på turen.  

Der kan max. deltage 25 personer på turen, så hurtig tilmelding tilrådes.  

Afbestilling 35 dage eller mere før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af kr. 500. 

Afbestilling 34-8 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af kr. 1000. 

Afbestilling mindre end 8 dage før afrejsen: Ingen refusion. 

 

Forsikringer: I skal selv sikre jer de nødvendige personlige rejse-, afbuds- og 

hjemrejseforsikringer samt medbringe det blå sygesikringskort.  

 

Tilmelding pr. email til globaleseniorer@gmail.com med vedhæftning af vedlagte blanket i 

udfyldt stand. 

 

Samtidig indbetales kr 1000 pr person til Globale Seniorers bankkonto i Arbejdernes 

Landsbank, reg. nr. 5301, konto nr. 0257137. 
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