
 
Dag 1 søndag- rejsedag  
I dag skulle vi mødes i lufthavnen kl. 06:30 om morgenen. Så jeg stod op 
kl. 04:50 og gjorde mig klar og så kørte vi. Men vi kørte ikke direkte til 
lufthavnen vi kørte hen og hentede en af de andre og så kørte vi til 
lufthavnen. Da vi var ankommet til lufthavnen gik vi hen og fik tjekket ind 
og så ventede vi bare på flyet. Da vi var kommet på flyet gik der 2 timer 
så landede vi i Milano, hvor vi skulle skynde os at komme videre fordi vi 
skulle flyve 1,5 time. Da vi så var på flyet gik der 2 timer og så lande vi i 
Rhodos lufthavn. Efter vi var ankommet ventede vi lidt tid og så blev vi 
kørt hen til det hotel vi skulle bo på. Da vi var ankommet slappede vi lidt 
af og så gik vi ned og badede i poolen. Efter der gik vi op på værelserne 
igen og gik i seng. 


Dag 2 mandag- akvarium og 
skolen 
Vi startede med at få noget morgen-
mad. Så gik vi op på værelserne igen 
og gjorde os klar til at køre. Så gik vi 
ned igen og kørte i en stor bus 
sammen med alle de andre hen til 
den græske skole. Da vi var 
ankommet gik vi ind på skolen og så 
en præsentation om Rhodos. Efter 
det sagde alle hvad de hed og hvor 
gamle de var og lidt om dem selv. Så 
blev vi delt ind i hold i mellem 
landene og blev vist rundt på hele 
skolen. Efter det så vi alle vores 
præstationer om skraldesortering. Så 
tog vi bussen igen og blev kørt hen til 
et akvarium som var formet som en 
musling. Det var ikke så stort, men 
det var et virkeligt fedt akvarium. Så 
kørte vi hen til hotellet og hvis man 
ville kunne man blive siddende og 
blive kørt ned og bade, det gjorde vi så og fik badet på en megalækker strand. Så kørte vi hjem 
og spiste og derefter slappede vi af.
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Dag 3 tirsdag- natur skole og 
sommerfugle valley 
06:50 stod vi op. Så spiste vi morgenmad og derefter tog vi 
en bus hen til en naturskole. Det var helt klart noget andet en 
jeg er vandt til. Man skulle bare sidde og høre en der fortalte 
alt muligt om genbrug. Nogle få elever kunne også prøve at 
lave papir og man kunne se på alle mulige forskellige 
sommerfugle igennem et microskop. Derefter kørte vi hen til 
en sommerfugle-valley. Der var virkelig smukt. Derefter kørte 
vi hen til Lindos og så den store Akropolis der var virkeligt 
fedt. Så gik vi lidt rundt nede i byen og så tog vi hjem og 
slappede af.


Dag 4 onsdag- Tilos 
05:38 stod vi op fik noget morgen-
mad. Så gik vi ned til færgen og 
skulle sejle kl. 08:00. Så sejlede vi i to 
timer, og så var vi på øen Tilos . 
Verdens første zero waste island. Så 
kørte vi op til deres genbrugsplads og 
så hvordan de sorterede skrald på 
øen, og hvordan de samlede skrald. 
Derefter skulle vi pludselig på et 
elefant-museum. Det var ret 
spændende. Vi fandt ud af, at der har 
levet elefanter på Tilos og det var ret 
fedt. Så fik vi lov til at gå rundt og se 
øen. Efter det skulle vi tage færgen 
hjem. Da vi kom hjem slappede vi 
bare af.


 
Dag 5 torsdag- 
historien om den 
gamle by 
07:10 stod vi op. Så fik vi noget morgenmad og gik 
ned til en botanisk have, hvor vi hørte om nogle 
planter og deres historie. Så gik vi ind i en af de 
gamle bygninger og hørte om, hvem der havde boet 



der og om bygningens historie. Derefter gik vi hjem til hotellet og spiste frokost. Så tog vi hen på 
skolen og lavede en workshop,hvor vi skulle lave nogle papirsbåde. Så tog vi tilbage til hotellet 
igen og slappede af. Senere på dagen tog vi ned i den gamle by og spiste mad med alle de andre 
lande.


Dag 6 fredag- hjemrejsen 
03:00 stod vi op og tog en bus kl. 
03:45 til Rhodos lufthavn. Da vi ankom 
gik vi hen og tjekkede vores kufferter 
ind, så gik vi hen og tjekkede os selv 
ind. Så ventede vi ca. 2 timer før vi 
kunne stige ombord på flyet. Så fløj vi i 
3 timer til Warszawa. Da vi kom til 
Warszawa spiste vi noget morgenmad 
fra Jonny´s Rockets. Så skulle vi vente 
en time før vi kunne tjekke ind igen. Da 
vi så havde tjekket ind fik jeg en 
milkshake fra McDonald’s og så 
spillede vi Uno indtil vi skulle flyve. Vi 
fløj i 1,5 time og så var vi endelig i 
København. Hvor vores forældre stod 
klar og kørte vi hjem.


Oscar 7.X


