
                  
Tysklærerforeningen for Grundskolen – TLFG 

 
Program: Studietur til KIEL torsdag d. 16. – lørdag d. 18.3.2023 

 
Oplev Schleswig-Holsteins hovedstad ved den smukke fjord – byen med rødder i den danske 
helstat, der blev en vigtig havne-, marine- og værftsby i de seneste 150 år… 
 
Torsdag d. 16.3. 
  

Kl. 17.00 (senest): Du ankommer selv til vores hotel Astor by Campanile, Holstenplatz 
1-2, 24103 Kiel, telefon +49 30 56837857. Velkomst og værelser!  
Kl. 18.00 – 19.30: Aftensmad. 
Kl. 20.00: Besøg i kulturhuset Die Pumpe, Haßstraße 22, med en aktuel tysk film. 

 
Fredag d. 17.3. 
  

Kl. 6.30 – 7.30: Morgenmad. 
 

 
 
Kl. 9.00: Besøg hos Die Grünen i parlamentet Landdagen. Orientering og samtale om 
skole- og sprogpolitik. 
Kl. 11.30: Frokost. 

 

 
 



Kl. 13.00: Møde med THW Kiel, tysk rekordmester i herrehåndbold, CL-vinder mm. 
Diskussion om klubbens historie, dens ungdomsarbejde og sociale engagement. 
Kl. 15.00 – 19.00: Kiel på egen hånd! 
Kl. 19.00: Middag på Kieler Brauerei, Alter Markt 9, ca. 500 m fra vores hotel. 
 

 
 
Lørdag d. 18.3. 
  

Kl. 6.30 – 8.00: Morgenmad  
Kl. 9.00 – 12.00: Byrundtur i egen bus inkl. tur langs fjorden: Vi besøger Nord-Ostsee-
Kanal (Kielerkanalen), en af verdens vigtigste kunstige vandveje. Hjemtur til hotellet. 

  

 
 
Programmet slutter ca. kl. 12 – så du kan nå et par timer ekstra i Kiel inden hjemtur. 
 
TRANSPORT: Bil – eller tog Fredericia-Kiel hver 2. time, ca. 3 timer (afgange 10.45, 12.45, 14.45). Med Flixbus kan du i 
skrivende stund køre fra Århus til Kiel (af 8.45, an 12.35). 
 
 
Priser:  2300,- kr. for medlemmer  2700,- kr. for øvrige 
 
(Bliver du medlem (125 kr./år), sparer du således 275 kr.) 
 
Prisen inkluderer: Hotel i enkeltværelse med morgenmad, alle måltider frem til lørdag middag, billetter og entreer 
samt buskørsel i Kiel.  
 
Begrænset antal pladser! Fri afbestilling frem til 15.2.2023. Betaling i februar 2023. 
 
Tilmeld dig via formular på www.tysklaerer.dk eller pr. mail på info@tysklaerer.dk  
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