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Yderligere information og bestilling på 
www.besttravel.dk/grancanaria 
eller tlf. 70 20 98 99.

Ved bestilling, oplys annoncekode
for specialpris: RØDOVRE

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling maks. kr. 145. 
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.  
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Gran Canaria
    Klassisk favorit i vinterhalvåret!
På Gran Canaria er vejret behageligt med varme og solskin året rundt og selv i 

vintermånederne ligger dagstemperaturerne typisk omkring eller over 20 gra-

der - ideelt til afslappede slentreture og spændende udflugter!

Med Best Travels rejse til Gran Canaria skal du bare tænke på at pakke sommertø-
jet i kufferten og glæde dig til ferien. Her er der sørget for det hele: Direkte fly fra 
København, transfer til hotellet i egen bus og ophold på hyggeligt hotel med all 
inclusive i Maspalomas på Gran Canarias sydspids. 

Vores erfarne rejseleder sørger for tryghed på rejsen og står for de spændende 
udflugter, som er inkluderet i rejsens pris. Rejselederen giver desuden gerne tips til 
flere skønne oplevelser på egen hånd.

Dagsprogram Rejsen

DAG 1 Afrejse fra København kl. 09.10.  
 Ankomst Gran Canaria, transfer  
 til hotellet og indkvartering.

DAG 2-3 Dage på egen hånd. Gå tur i den hyg- 
 gelige by Maspalomas, ned til stran- 
 den med det berømte fyrtårn og  
 Gran Canarias lille ørken som ligger  
 lige ved Maspalomas.

DAG 4 Ørundtur med bus. Vi kører først  
 igennem bjergene til klippen  
 Roque Nublo, og fortsætter herfra  
 til den smukke by Teror. I byen  
 Vega de San Mateo oplever vi det  
 livlige marked og kører derefter til  
 vulkankrateret Caldere de Banda- 
 ma, som i dag er tilgroet med pal- 
 mer, appelsintræer m.m. Sidste  
 stop er den botaniske have Jardin  
 Canario, inden vi atter er tilbage på  
 hotellet sidst på eftermiddagen.

DAG 5-6 Dage på egen hånd.

DAG 7 Udflugt til nabobyen Arguineguin,  
 hvor der i dag er markedsdag. Vi  
 fortsætter til byen Puerto de Mor- 
 gan, som byder på ægte kanarisk  
 atmosfære og hvor der ofte kan  
 ses glamourøse luksusyachts i  
 havnen. Vi er tilbage på hotellet  
 først på eftermiddagen.

DAG 8 Efter morgenmaden er der transfer  
 til lufthavnen, hvorfra vi flyver til- 
 bage mod Danmark kl. 14.20.

Inkluderet i prisen

• 8 dage, fly København-Gran Canaria t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 overnatninger på det 3-stjernede 
 Hotel Dunas Mirador i Maspalomas
• All inclusive på hotellet
• 2 udflugter ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder  

Datoer og priser

2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11  ...................  kr. 6.995

7/12, 14/12  ........................................................  kr. 6.995

18/1  ...................................................................  UDSOLGT

25/1, 1/2  ..............................................................  kr. 7.295

8/2, 15/2, 22/2  .................................................  kr. 7.595

1/3, 8/3  ................................................................  kr. 7.795

15/3  ..................................................................  UDSOLGT

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person

Tillæg for eneværelse ..................................... kr. 1.200
Værelse med pooludsigt  .................................  kr. 400
Fast plads i bussen  ............................................... kr. 150
Afbestillingsforsikring  .......................................  kr. 250
Rejseforsikring  ........................................................ kr. 287

All inclusive,
fly, transfers,
og udflugter

inkluderet 
i prisen!

Hotel med pools
og all inclusive

ÅBNINGSDAG: Der var både nervøsitet og spænding, da de mange nye elever skulle finde deres 
hold og klassekammerater, da HF og VUC åbnede i mandags. Foto: Red

I mandags startede det 
første kuld elever på 
Vestegnen HF & VUC i 
Rødovre. For mange 
bliver det et frygtet 
gensyn til introlege og 
lektier, mens det for 
andre bliver et spring-
bræt til et nyt arbejds-
liv. 

Af André Bentsen

Den er mindst lige så 
speciel og flot ind-
vendig, som den 

ser ud udefra. Rødovres 
nyeste skole tårner sig op 
overfor Langhuset og vil i 
de næste par år tiltrække 
tusinder af elever. 

De første startede i man-
dags med rundvisninger 
og forventningsafstemnin-
ger. 

"De skal finde deres 
hold og kammerater. Vi 
har nogle forventninger til 
hinanden omkring at lave 
en god uddannelse. Vi har 
lavet nogle QR-koder, som 
de skal bruge for at lære 

huset at kende og finde 
frem til tingene," fortæller 
direktør Tue Sanderhage 
lige inden han officielt by-
der velkommen til de man-
ge spændte elever. 

"Vi stiller nogle klare 
forventninger op til hinan-
den, men det at få nogle 
gode kammerater og en 
oplevelse af at høre til er 
vigtig. Derfor er der for-
skellige spil og ture ud i 
lokalområdet samt et in-
troforløb, så de bliver ry-
stet sammen," siger Tue, 
der godt ved, at mange 
af eleverne for længst har 
haft deres første skoledag. 

"Nogle af dem, der ikke  
har gået i skole i ti år har 
haft dårlige oplevelser 
med skolen. Nu er de i 
skole som voksne og skal 
behandles som voksne, det 
er helt essentielt. 

Ny mulighed i livet
En af dem er Shama, der 

sagtens kunne ligne en af 
de yngste studerende, men 
faktisk har en karriere som 

frisør bag sig.
"Jeg vil gerne arbejde 

med unge mennesker, og 
måske læse videre til so-
cialrådgiver eller pædagog. 
Derfor har jeg valgt at sam-
mensætte en HF på et år, 
der giver mig den mulig-
hed," siger Shama. 

Hun synes, ligesom fle-
re andre, at huset ser godt 
ud.

"Men jeg er spændt på, 
om jeg kan finde rundt," 
siger hun og tilføjer:

"Jeg er spændt på at 
møde mine klassekam-
merater. Man er altid lidt 
nervøs på første skoledag, 
også selvom man er blevet 
lidt ældre." 

Hendes venner synes, 
det er et stort skridt af hen-
de at stoppe med arbejdet 
for at prøve at kaste sig ud 
i en uddannelse, men som 
Shama selv siger:

"Livet er for kort til at 
være træt af sit job, og når 
man så har muligheden for 
at prøve noget andet, skal 
man også gribe chancen."

Første skoledag....igen

ARKITEKTUR: Mange har kigget nysgerrigt på det store byggeri bag politistationen, men vi lover, 
at I vil kigge lige så nysgerrigt, hvis I først kommer indenfor. Der er mange sjove vinkler og kroge 
i det nye flotte hus. Foto: Red.


