
Projekt Rejsefeber 

"At rejse er at leve", sagde H.C. Andersen. Den sætning har mange taget til sig, også dig? 

Sammen med en ven har du besluttet at tage på en rejse. I skal nu igang med planlægningen, som både vil 

handle om praktiske, økonomiske og kulturelle forberedelser. 

I kan frit vælge, hvilken by i verden I vil rejse til. Eneste krav er, at det er et sted, I kan rejse til med både fly 

og mindst en anden form for transportmiddel. Desuden skal det naturligvis være et realistisk rejsemål. 

Gerne et sted I virkelig drømmer om at komme til. 

 

FÅ OVERBLIK OVER PROJEKTET: REJSEFEBER  

Formål: Rejsefeber  

• I skal sætte jer ind i de forhold, som har betydning, når I skal på en rejse. 

• I skal tage stilling til og ansvar for de beslutninger en rejse kræver. 

• I skal få overblik over de hjælpemidler, der findes til planlægning af en rejse. 

• I skal have kendskab til regler, som har betydning for jeres planlægning. 

 

Produkt: Rejsefeber 

Jeres valg og forberedelser skal dokumenteres og samles i en portfoliomappe, så I har alt om rejsen samlet. 

Ud fra porfoliomappen skal I præsentere jeres planlægning af rejsen. 

 

Gode links: Rejsefeber 

• Momondo 

• FDM travel 

• Eurail 

• Eurolines 

• The AA route-planner 

• aferry 

• Hotels.com 

• Hostelworld.com 

• Eurocampings 

• airbnb 

• cph.dk 

• apoteket.dk 

• sikkerrejse.dk 

• Rejseforsikringspriser 

• Valutakurser 

• Forbrugerstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

http://www.momondo.dk/
http://www.fdm-travel.dk/
http://www.eurail.com/
http://www.eurolines.com/en/
http://www.theaa.com/route-planner/index.jsp
http://www.aferry.dk/
http://www.hotels.com/
http://www.hostelworld.com/
http://www.eurocampings.dk/
http://www.airbnb.dk/
http://www.cph.dk/praktisk/bagage/regler-for-handbagage/
http://www.apoteket.dk/KropOgHelbred/Rejse/Medicin/Rejseapoteket.aspx
http://www.sikkerrejse.dk/?gclid=Cj0KEQjwt6fHBRDtm9O8xPPHq4gBEiQAdxotvLYCsBcTY9grsZumzREU_EGU_GsWauBcmSkxMSCGiTkaAvwx8P8HAQ
http://www.rejseforsikringspriser.dk/
http://www.valutakurser.dk/
http://www.forbrug.dk/


VALG AF DESTINATION 

Når først beslutningen om at rejse er taget, bliver det næste at beslutte, hvor turen skal gå hen. I kan få 

inspiration fra videoen herunder. 

I skal vælge en by, som man kan rejse til med fly, eller i hvert fald kan komme tæt på med den rejseform. 

Men ellers kan byen ligge, hvor i verden det skal være. For at gøre planlægningen af turen så realistisk som 

muligt, vil det være godt at vælge en by, som I kunne forestille jer at besøge i virkeligheden. Desuden skal I 

beslutte, hvor lang tid turen skal vare. 

 

I skal altså nu gå på jagt efter en by at rejse til og beslutte, hvor længe rejsen skal vare. 

Brug internettet til at finde inspiration til, hvilken by I vil rejse til. 

I kan fx bruge søgemaskiner som Google eller besøge rejsesider for at finde information. 

Når I skal vælge et sted at rejse til, kan det være godt at gøre sig nogle tanker om, hvad I vil vælge ud fra. I 

skal derfor svare på følgende spørgsmål: 

 

Hvad skal være formålet med rejsen? 

Hvilke forventninger har I til turen? 

Hvilke forhindringer vil I gerne undgå? 

Hvilken slags oplevelser vil I gerne have? 

Beslut jer for, hvilken by I vil rejse til 

Hvor lang tid skal I være afsted? 

 

Når I har besluttet jer for en by og varigheden af rejsen, skal I fremlægge og begrunde jeres valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REJSEPLAN 

En vigtig del af forberedelserne til rejsen er at finde ud af, hvordan I kommer dertil, og hvornår det bedste 

tidspunkt vil være. 

 

Som udgangspunkt vil I rejse med fly. Men det kan være svært at få overblik over, hvordan I får den bedste 

rejseplan og pris. Som udgangspunkt er der to muligheder, når I skal finde fly: 

 

I kan selv finde fly på rejseportaler som Momondo. 

I kan finde fly gennem et rejsebureau. 

Inden I går i gang med at søge efter fly, skal I vælge tre eksempler på datoer for ud- og hjemrejse, så I får 

tre forskellige alternativer at vælge mellem. 

 

Flyrejse 

Når datoerne er valgt skal I fortsætte: 

Gå på Momondo eller en anden rejseportal og søg efter rejser til jeres destination på de tre valgte datoer. I 

vil få en række forskellige forslag til rejser ud fra jeres søgning, og I skal være opmærksomme på: 

• pris 

• samlet rejsetid 

• flyskift 

• andre forhold 

Når I har søgt efter rejserne, skal I vælge det, I mener er det bedste tilbud på hver af de tre datoer. I skal 

kunne begrunde jeres valg. 

Herefter skal I undersøge, hvad det vil koste at rejse til den samme by, på de samme datoer, men ved at 

bruge et rejsebureau. I kan fx søge på FDM Travel. 

Herefter skal I: 

Sammenligne priserne fra rejseportalen og rejsebureauet, I har brugt. 

Overveje hvilke fordele og ulemper der kan være ved at bruge et rejsebureau. 

Vælg den rejse, blandt de muligheder I har søgt på, som I vil benytte. Begrund jeres valg. 

 

Andre rejseformer  

Fly er ikke den eneste rejseform til jeres by. Tog, bus, bil og måske færge kan være andre muligheder. 

 



Vælg en anden rejseform som kan få jer frem til byen og undersøg pris, rejsetid og andre forhold ved den. I 

kan fx bruge disse sider til hjælp: 

• Tog 

• Bus 

• Bil  

• Færge 

Sammenlign jeres valgte rejse med flyrejsen og beslut hvilken I vil bruge. Begrund jeres valg ud fra: 

• Pris 

• Rejsetid 

• Komfort 

• Andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDKVARTERING 

En vigtig del af forberedelserne til jeres rejse er at finde ud af, hvor I skal bo på turen. Det er naturligvis muligt bare 
at tage afsted og finde et sted at bo, når I er kommet frem, men det kan både blive en dyr og ubehagelig 
overraskelse. 

I skal derfor nu undersøge mulighederne og beslutte hvor og hvordan I vil bo, og udgangspunktet for jeres søgning 
er de samme datoer, som I besluttede at booke jeres flybillet. 

Der er flere forskellige typer af indkvartering at vælge imellem, når man skal rejse. Det vigtigt at tænke over, hvilke 
forventninger og ønsker man har. Det kan I overveje ud fra fx: 

• Pris 

• Komfort 

• Udstyr 

• Beliggenhed 

• Sociale muligheder 

 
iStockphoto.com//phive2015 

Inden I træffer jeres valg, skal I undersøge forskellige muligheder og sammenligne dem. Hvilke muligheder I ser 
på, bestemmer I selv, men her er nogle forslag: 

• Hotel 

• Vandrehjem 

• Campingplads 

• Airbnb 

1. Undersøg jeres overnatningsmuligheder. Tag udgangspunkt i de nævnte muligheder eller find nogle andre. 

2. Vælg ud fra jeres søgning tre forslag, som I skal beskrive ud fra de fordele og ulemper, I ser ved dem. 

3. Ud fra sammenligningen skal I vælge, hvor I vil bo. Begrund jeres valg. 

4.  Gem dem i portfoliomappen. 

 

 

 

http://www.hotels.com/
http://www.hostelworld.com/
http://www.eurocampings.dk/
http://www.airbnb.dk/
https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/a/e/csm_iStock-507719154_red_a88fc7de19.jpg


BAGAGE  

Det kan godt være en udfordring at pakke sin bagage, når man skal ud at rejse; der er mange ting at tage hensyn 
til, når I skal vælge oppakning. 

Det er fx vigtigt at overveje: 

• Rejsens varighed 

• Klima 

• Aktiviteter på turen 

• Adgang til indkøb, tøjvask osv. 

 
iStockphoto.com/seb_ra 

1. I skal udarbejde en liste over, hvad I skal have med på rejsen. Listen skal indeholde alt, hvad I forventer at 
have med fx: 

• Tøj/sko 

• Personlig hygiejne 

• Underholdning 

• Vigtige dokumenter 

• Praktiske hjælpemidler 

Hvis I skal rejse med fly, er der særlige regler for, hvor meget bagage, I må have med. Normalt er håndbagage 
med i billetprisen, mens der kan være betaling for øvrig bagage. Ofte må håndbagagen kun veje max. 6-8 kg. og 
have en bestemt størrelse. Desuden er der særlige regler for, hvad der må være i håndbagagen. 

Se den følgende video og besvar derefter spørgsmål 2 til 6. 

Video: Få styr på bagagen 

https://www.youtube.com/watch?v=EFXTX9vE0Xs  

Gengivet med tilladelse fra Konkurrence og forbrugerstyrelsen 

Hvor meget vil den bagage, I har skrevet på listen, veje (husk kufferten)? 

Hvor stor må en taske til håndbagage normalt være? 

Hvad må I ikke have med i håndbagage? 

Find evt. information på hjemmesiden for Københavns Lufthavn. 

Hvad kan der ske, hvis jeres håndbagage ikke overholder reglerne for størrelse, vægt og indhold? 

https://www.youtube.com/watch?v=EFXTX9vE0Xs
http://www.cph.dk/praktisk/bagage/regler-for-handbagage/
https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/1/3/csm_iStock-509048610_red_193040357c.jpg


 

Ud fra svarene skal I beslutte, om I kan nøjes med håndbagage, eller I har brug for en større kuffert. 

Listen med bagage skal I lægge i portfoliomappen. 

 

OPLEVELSER OG SEVÆRDIGHEDER  

Når man rejser, er det ofte for at få nye oplevelser og indtryk, og det kan man få gennem en lang række forskellige 
aktiviteter og seværdigheder. Hver by har sine tilbud til de gæster, som besøger byen. 

Det er en god ide at undersøge mulighederne, inden man tager afsted, og I er naturligvis også interesserede i at få 
lige de oplevelser, I går efter på jeres rejse. Derfor skal I nu forberede jeres tur på følgende måde. 

1. Søg på nettet efter seværdigheder, aktiviteter og oplevelser i den by, I skal besøge. 

2. Lav en liste over, hvad I gerne vil opleve på jeres rejse. 

3. Udarbejd et program for de dage I har i byen. Programmet skal rumme en plan for, hvordan I når det, I gerne 
vil. Indsæt en kort beskrivelse og billeder af aktiviteterne, evt. hentet fra nettet. 

4. Opstil et budget for seværdigheder og aktiviteter (entré mv.). 

5. Udskriv programmet for dagene med beskrivelse af aktiviteterne og læg det i portfoliomappen. 
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https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/9/a/csm_iStock-519465732_red_eab52b1f9f.jpg


SUNDHED ID  

Enhver rejse kan blive ødelagt af sygdom eller uheld. Det kan være både ubehageligt, besværligt og dyrt at 
komme til lægen eller på sygehuset i udlandet. Derfor kan det være godt at forberede sig på muligheden så godt 
som muligt. 

De vigtigste overvejelser I skal gøre inden rejsen om jeres sundhed handler om: 

• Rejseapotek 

• Behov for vacciner eller andet 

• Sygesikringskortet 

• Forsikringer 

 
iStockphoto.com/adventtr 

I skal tage stilling til følgende: 

1. Har nogen af jer særlige behov (fx receptpligtig medicin, nemt til transportsyge eller dårlig mave)? 

2. Hvad skal I have med i jeres rejseapotek? Find evt. gode råd på apoteket. 

3. Er der anbefalinger om vacciner, når man rejser til det land, I har valgt? Find evt. gode råd på Danske 
Lægers Vaccinations Service. 

 

Se videoen Få styr på forsikringen inden rejsen og fortsæt derefter besvarelsen af spørgsmålene. 

Video: Få styr på forsikringen  

https://jyskebank.tv/fa-styr-pa-rejseforsikringen-inden-afrejse  

Gengivet med tilladelse fra Jyske Bank TV 

Hvad er det gule og det blå sygesikringsbevis? 

4. Gælder det gule eller blå sygesikringsbevis i det land, I skal til? 

5. Har I brug for en rejseforsikring til turen? 

6. Hvad skal en rejseforsikring dække? 

http://www.apoteket.dk/KropOgHelbred/Rejse/Medicin/Rejseapoteket.aspx
http://www.sikkerrejse.dk/?gclid=Cj0KEQjwt6fHBRDtm9O8xPPHq4gBEiQAdxotvLYCsBcTY9grsZumzREU_EGU_GsWauBcmSkxMSCGiTkaAvwx8P8HAQ
http://www.sikkerrejse.dk/?gclid=Cj0KEQjwt6fHBRDtm9O8xPPHq4gBEiQAdxotvLYCsBcTY9grsZumzREU_EGU_GsWauBcmSkxMSCGiTkaAvwx8P8HAQ
https://jyskebank.tv/fa-styr-pa-rejseforsikringen-inden-afrejse
https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/2/f/csm_iStock-171356264_red_05c118a2e9.jpg


7. Find en rejseforsikring, som dækker jeres behov. Find evt. gode råd på Rejseforsikringspriser. 

8. Beregn jeres samlede udgifter til sundhed på turen. 

9. Lav jeres liste over rejseapotek samt forsikringsforslag og læg det i portfoliomappen. 

 

VALUTA 

I har naturligvis brug for at have penge med på rejsen og ofte vil det være en god ide både at medbringe kontanter 
(valuta) og kreditkort. Det sikrer, at I kan betale i restauranter og butikker, der ikke modtager kreditkort, og at I kan 
hæve flere kontanter undervejs. 

Det kan dog være lidt svært at få overblik over, hvordan I får mest ud af jeres penge i et andet land, og hvordan I 
undgår ubehagelige økonomiske overraskelser på rejsen. 
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I skal undersøge følgende: 

Find evt. gode råd i artiklen Valutaomregner med gode råd til rejsen og rejsebrug.  

1. Hvilken valuta bruger man i det land, I skal rejse til? 

2. Hvad er kursen (prisen) på valutaen ifølge kurslister på nettet. Se fx på Valutakurser. 

3. Hvor meget af den valuta du skal bruge, kan du få for 3000,- kr. i din egen bank? 

4. Hvilke kreditkort kan det være en god ide at have med? 

5. Hvad er fordelene ved at bruge kreditkort på rejsen? 

6. Hvorfor kan det være nyttigt med en valutaberegner på din telefon? 

7. Beregn hvad 500 af den lokale valuta vil svare til i danske kroner. 

8. Hvilke andre udgifter end prisen på valutaen er der ved at veksle? 

9. Hvordan vil I sikre jer mod at miste jeres penge på rejsen? 

10. Hvad skal du gøre, hvis dit kreditkort bliver stjålet? 

11. Hvor mange lommepenge forestiller I jer at bruge på rejsen? 

12. Opstil svarene på en overskuelig måde og gem dem i din portfoliomappe. 

 

 

http://www.rejseforsikringspriser.dk/
http://www.travelmarket.dk/blog/valutaomregner-gode-raad-og-gode-apps-til-ferien/
http://www.valutakurser.dk/
https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/d/b/csm_iStock-545260966_red_f0801ea351.jpg


REJSEBUDGET  

I har nu undersøgt en række forhold, som er vigtige for jeres rejse. Nu er det tid til at lægge et budget for turen. 

1. Find tallene for udgifter I har fundet gennem de tidligere opgaver. 

2. Hvilke andre udgifter skal I have med? 

3. Opstil et budget over jeres samlede udgifter til rejsen. 

4. Hvordan passer udgifterne på det, I ville forvente en rejse koster? 

5. Vil I være villige til at bruge dette beløb på en rejse? 

6. Hvordan kan rejsen gøres billigere? 

7. Lav et færdigt budget og læg det i portfoliomappen. 

 

LANDEBESKRIVELSE 

Inden I rejser, er det en god ide at sætte sig ind i de forhold, som I vil møde. Det kan fx være: 

• Politiske forhold 

• Religion 

• Sprog 

• Historie 

• Højtider 

• Traditioner 

• Mad 

• Sociale spilleregler dvs. normer 
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1. Som forberedelse til jeres rejse, skal I udarbejde en beskrivelse af det land, I skal rejse til. 

• Beskrivelsen kan indeholde de nævnte forhold og alt muligt andet, I mener er vigtigt. 

• Indsæt illustrerende billeder i beskrivelsen. 

2. Læg beskrivelsen i portfoliomappen. 

 

https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/7/d/csm_iStock-524723756_red_572aa60303.jpg


HVIS UHELDET ER UDE 

Man kan aldrig være helt sikker på at undgå uheld på rejsen, og I skal naturligvis også forberede jer på, at der kan 
ske uheld på den ene eller anden måde. Derfor skal I inden rejsen undersøge følgende: 

1. Hvordan er I stillet, hvis jeres fly bliver væsentlig forsinket eller aflyst? Brug den følgende video og find evt. 
hjælp hos Europæiske. 

Video: Rettigheder på rejsen  

https://www.youtube.com/watch?v=gukYUdbGPjQ  

Gengivet med tilladelse fra Konkurrence og forbrugerstyrelsen 

2. Hvad skal I gøre, hvis jeres bagage ikke er med flyet? 

3. Hvilket telefonnummer skal I ringe til, hvis I får brug for ambulance eller lægehjælp i den by, I besøger? 

4. Hvordan siger man: "Jeg har brug for en læge", på det sprog man taler på rejsemålet? 

5. Hvad skal I gøre, hvis jeres kreditkort bliver stjålet? 

6. Hvad skal I gøre, hvis I mister jeres pas? 

7. Hvad hvis der udbryder en global Pandemi som Covid-19? (Se evt.  

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/kriseberedskab/risiko-for-pandemi/ ) 

8. Lav liste med gode råd til jer selv, hvis uheldet er ude. Læg listen i portfoliomappen. 
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https://www.europaeiske.dk/privat/anmeld-skade/skadevejledning/flyforsinkelse/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.youtube.com/watch?v=gukYUdbGPjQ
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/kriseberedskab/risiko-for-pandemi/
https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/8/6/csm_iStock-490722114_red_da2fc4b6a1.jpg


 

PORTFOLIO OG PRÆSENTATION 

Med udgangspunkt i jeres portfoliomappe skal I forberede en præsentation af jeres plan for rejsen. I bestemmer, 
hvordan indholdet skal bruges og i hvilken rækkefølge. 

Til præsentationen skal der udarbejdes en Powerpoint eller Prezi. Desuden skal der udarbejdes et andet produkt, 
som er med til at illustrere jeres forberedelser af rejsen. 

 
iStockphoto.com/Peshkova 

 

https://eud10.systime.dk/fileadmin/_processed_/d/5/csm_iStock-503589922_red_d3b6c845c0.jpg

