
Wycieczka do Danii
21 - 23 stycznia 2018

#kastueurotrip



Nie czekamy na spóźnialskich, musisz być NA CZAS!

Nie zapomnij o śpiworze i karimacie!

NIEDZIELA (21.01.2018)

ok. 18:00 Wrocławia- przyjazd do (Stacja BP, ul. Legnicka 67), wyjazd do Berlina

ok. 14:00 Warszawy- wyjazd z (Stacja Paliw Orlen, ul. Lazurowa 40), do Wrocławia

PONIEDZIAŁEK (22.01.2018)

8:00 – 11:00 - wizyta na w Horsens (Grupa 1)VIA University College
9:00 – 12:00 - wizyta na (Grupa 2)Business Academy Aarhus

13:15 – 16:15 - wizyta na w HerningVIA Design
ok. 17:30 - zwiedzanie miasta Viborg i nocleg na Dania Academy

WTOREK (23.01.2018)

ŚRODA (24.01.2018)

ok. 6:00 - przyjazd do Wrocławia (Stacja BP, ul. Legnicka 67),

8:00 – 11:00 - wizyta na w ViborgDania Academy
13:45 – 16:45 - wizyta na w KoldingInternational Business Academy

ok. 10:00 - przyjazd do Warszawy (Stacja Paliw Orlen, ul. Lazurowa 40)

na instagramie zdjęcia z wycieczki taguj #kastueurotrip :)

Harmonogram wycieczki

ok. 23:00 Szczecin- przyjazd do (dworzec PKS), wyjazd do Danii

ok. 1:00 - przyjazd do Szczecina (Dworzec PKS),



*Wydrukuj ten dokument, żeby mieć go przy sobie na czas podróży*

WAŻNE! Weź na podróż jak najmniej rzeczy – w Danii jesteśmy tylko 2 dni.
Biorąc dodatkowy bagaż ryzykujesz, że podróż może stać się mniej komfortowa.

· pamiętaj, żeby wziąć lubPASZPORT DOWÓD OSOBISTY

· weź ze sobą śpiwór, karimatę i ciepłe ubranie

· – zabierz ze sobą trochę prowiantu – na podróż oraz czas wolny;jedzenie
ceny są dużo wyższe niż w Polsce

· (około 15€ oraz 200 duńskich koron) – na wydatki w czasie podróży;gotówka
możesz ze sobą też zabrać kartę bankową/kredytową

· – upewnij się, że masz włączony na czas podróżyroaming

· „Lepsze” ; domyślamy się, że na czas podróżyubrania na wizyty na uczelniach
będziecie mieli wygodne ubranie, ale na uczelnie lepiej ubrać już coś bardziej

Opiekun:
Edyta Styś (+48) 500 514 621

Koordynacja wycieczki w Polsce:
Konrad Walczyk (+48) 501 844 840

Przydatne numery telefonów

· na miejscu noclegu (na uczelni) będą prysznice i toalety

· w trakcie pobytu na niektórych uczelniach przewidziany jest drobny poczęstunek

Praktyczne informacje

„wyjściowego”


