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Søndag 
Vi mødtes i lufthavnen, hvor at vi tjekkede vores bagage ind og 
og kiggede lidt i nogle butikker, og nogle af os fik noget at 
spise. Så tog vi flyet til Milano, hvor vi havde en mellemlanding, 
der kiggede vi også lidt i butikker, og efter lidt tid tog vi næste 
fly til Rhodos. Da vi var landet, blev vi hentet af en bus, som 
kørte os til hotellet vi skulle bo på, mens vi var der. Da vi 
tjekkede ind på hotellet fandt vi ud af, at det var all inclusive, 
hvilket Anne og Stine var meget glade for. Resten af dagen 
slappede vi bare af og spillede kort og spiste aftensmad og 
sluttede dagen med en tur i den gamle by, der lå ikke så langt 
fra hotellet.


Mandag 
Vi gik ned og spiste morgenmad i buffeten sammen med de 
andre, og tog bagefter med bussen ind til den græske skole. 
Her fik vi først en rundvisning opdelt i hold med elever fra alle 
landene og lavede nogle navnelege for at lære de andre bedre 
at kende. Bagefter skulle vi vise vores præsentationer om 
affaldssortering. Så tog vi hjem til hotellet og spiste frokost og 
slappede af. Efter det tog vi ud til et affaldsorteringscenter, 
hvor vi blev klogere på, hvordan de sorterede deres affald på 
Rhodos, og hørte at det faktisk tog dem to til tre måneder bare 
at sortere det skrald, som vi så, fordi at de ikke havde noget 
affaldsorteringssystem i hjemmene. Efter det tog vi ud og 
besøgte et akvarium og kiggede på fisk og hørte, at mange 
skildpadder kommer til at spise plastikposer, fordi at de tror, at 
det er vandmænd. Bagefter tog vi hen til stranden og badede, 
det var rigtig hyggeligt bortset fra, at jeg mistede mine briller. 
Så gik vi hjem til hotellet, hvor vi spiste aftensmad og sluttede 
dagen.




Tirsdag 
Vi gik ned og spiste morgenmad og tog lidt efter med bussen 
over til en naturskole, hvor vi hørte om sommerfugle og havde 
workshop, hvor alle eleverne overværede, at lærerne viste, 
hvordan man kunne lave papir. Der var også nogle elever, som 
var oppe og prøve at lave papir. Bagefter lavede vi også 
navnelege. Vi hørte også om en sommerfugledal, og om 
sommerfuglene der boede der. Bagefter tog vi ud til 
sommerfugledalen, hvor vi nærmest fik meditationstips af 
guiden. Efter det tog vi til Lindos og var oppe og se på en slags 
tempel (Akropolis) og fik os noget juice. Så tog vi med bussen 
hjem og spiste aftensmad.


Onsdag 
Efter at vi havde spist morgenmad skulle vi ud og besøge et 
bimuseum, hvor vi hørte om, hvor mange gode ting, bierne gør 
ved at bestøve planterne, og om hvad man kan bruge bivoks 
til. Derudover havde de også en masse cremer og forskelige 
honninger. Så tog vi hjem på hotellet og spiste frokost. Efter at 
vi havde spist frokost tog vi ind på skolen og havde workshop, 
hvor vi skulle lave en båd af papir, lim og papsugerør. Så tog vi 
hjem og spiste aftensmad.


Torsdag 
Efter vi havde spist morgenmad gik vi ud til havnen, hvor at vi 
tog en båd hen til Tilos, og selve sejlturen var virkelig dårlig, 
fordi mange blev søsyge. Men da at vi var kommet frem, fandt 
vi ud af, at Tilos er jordens første zero waist island. Vi var ovre 
og se det sted, hvor de sorterer skraldet, og efter det var vi 
ovre og se et elefantmuseum, som de havde på øen. Vi hørte 
om hvordan elefanterne var svømmet hen til Tilos fra 
fastlandet. Jeg vidste slet ikke, at elefanter kunne svømme, så 
det var ret spændende. Vi var også ude og bade på stranden, 
hvilket var rigtig hyggeligt. Efter at vi havde badet, fik vi os 
noget at drikke, og så tog vi hjem til hotellet. Da vi lige havde 
fået slappet lidt af tog vi over på en restaurant sammen med 



resten af Erasmus holdet, det var rigtig hyggeligt, og vi 
dansede også lidt.


Fredag 
Vi stod rigtig tidligt op for at komme i lufthavnen og tage afsted 
med vores fly. Vi havde også en mellemlanding i Polen, hvor vi 
spiste morgenmad, før vi skulle videre med flyet til Danmark. 
Da vi var landet i Danmark sagde vi farvel og tog alle sammen 
hjem til vores familier.
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