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Søndag d. 17 marts 2019 
Vi mødtes kl 7.00 på Ringsted station hvor vi alle stod spændt og ventede 
på toget som skulle køre os ind til lufthavnen. Vi fik tid til at gå lidt rundt i 
lufthavnen i mindre grupper så vi kunne købe snacks og vand til turen. Vi fløj 
fra Danmark kl 10:00 og landene i Spanien kl 14:25 hvor vi blev hentet af en 
bus som kørte os ud til vores hostel. Vi fik vores værelser og derefter gik vi 
rundt i byen for at se hvor vi boede i forhold til restauranter og shopping. 
Efter vi havde gået lidt rundt fik vi aftensmad på en restaurant som hed 
“Noodles” hvor vi fik rigtig gode pizzaer. Efter aftensmad gik vi ned og så 
hvor Venga hubben lå. Til sidst gik vi ned til havnen, købte is, sad og 
slappede af og nød varmen, hvor vi derefter gik hjem til hostel og i seng. 

 

 

 
 
 
 

 
Mandag d. 18 marts 2019 
Vi vågnede kl 7:30 og spiste morgenmad kl 8.00, efter gik vi over til Venga hoppen og havde 
undervisning omkring unge engelsktalende i Spanien af vores lære Daniel. Da vi havde fri kl 12 
kom vi tilbage på vores hostel og spiste frokost sammen som bestod af sandwich, frugt og 
sodavand. Efter frokosten havde vi tid til dokumentationsopgaven. Efter dokumentationsopgaven 
fik vi lidt fritid og zenia, Julie, Sofie, Nicole og jeg gik ned på strøget for at shoppe lidt inden vi 
skulle mødes med vores guide kl 16 hvor vi fik en rundvisninger hvor vi så en statue af H. C 
Andersen,  
katedralen, den mest populære restaurant og til sidst vi gik halvvejs op af borgen “Castillo de 
Gibralfaro” hvor der var en smuk udsigt. Efter rundvisningen mødtes vi med vores lærer Mirja og 
Kenneth hvor vi fortalte dem hvad vi havde gået rundt og set. Vores guide var utrolig flink og rigtigt 
god til at fortælle og forklare om de forskellige ting han viste os, også holdte han turen spændende 
ved at lave sjov med os . Vi gik ned på en Mexicansk restaurant som vores guide havde anbefalet 
hvor vi fik små tortillas, som desværre ikke smagte godt og ingen blev helt mætte. Efter vi havde 
spist aftensmad fik vi fritid hvor Zenia, Oliver, Bjarke, Nicole og jeg gik rundt i byen og ned af en 

masse sidegader hvor vi gik fandt en cafe hvor vi købte milkshakes og derefter gik vi tilbage hjem. 
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Tirsdag d. 19 Marts 2019 
Vi stod op kl 7:30 og gjorde os klar hvorefter vi gik ned og spiste 
morgenmad kl 8.00. Efter morgenmad arbejde vi lidt videre på vores 
dokumentationsopgaven. Klokken 11:15 blev vi hentet af bussen som 
kørte os ud til Coca cola, hvor vi fik en super sød guide som hed Laura. 
Laura havde lavet en power point og fortalte om stiftelsen af Coca Cola, 
de forskellige flasker gennem tiden, hvilke forskellige sodavand de har i 
Spanien, som fx Coca cola Zero zero og Coca cola european partners. 
Efter hun havde fortalt og historien bag coca cola som, var vildt 
fascinerende, viste hun os produktionen og derefter fik vi lov til at smage 
på de forskellige sodavand som de producerede her i Spanien. Efter 
besøget på Coca Cola tog vi hen til KFC som lå nede ved havnen og spiste frokost. Derefter tog vi 
i skole kl 15:00 og havde spansk med Salvador, hvor vi lærte omkring familiemedlemmer, tal og 
små samtaler. Efter skole fik vi tid til at gå rundt alene hvor vi gik rundt i mindre grupper og derefter 

hjem.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Onsdag d. 20 marts 2019 
Vi startede dagen ud med morgenmad kl 7.00 og derefter gik 
vi ud til skolen San José som er en skole med både 
folkeskole og gymnasium i 2 forskellige bygninger. Vi fik 
rundtur i mindre grupper af 4-5 personer på skolen af en 
gruppe spanske elever, som gik på skolen. Vi så de 
forskellige klasselokaler, som er helt anderledes end dem vi 
har i Danmark. Deres borde og stole er i dårlig kvalitet og en 
af eleverne fortalte om at han havde fået ryg problemer efter 
at have siddet på de hårde træstole i mange år. Gangene var 
smalle og de havde ingen lamper, da de spare på elektriciteten og bruger 
sollyset i stedet. Drengene som viste os rundt fortalte at der kun var 4 
forskellige linjer man kunne tage  når man gik på gymnasiet og det var 
lægevejen hvor man lærte om de forskellige sygdomme og medicin. Den 
sociale vej hvor man studeret samfundsfag, historie og engelsk og til sidst 
matematik og fysik linjerne. Efter vi havde set klasselokalerne gik vi udenfor 
hvor der var en stor garage hvor dem som læser til mekaniker reparerede 
på biler og hvor elektrikerne og tømrerne også var. Efter rundturen spillede 
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vi basketball og snakkede med de forskellige spanske unge. Det var en stor oplevelse at se og 
snakker med de spanske unge da deres hverdag er totalt modsat af vores hjemme i Danmark. Min 
samtale med en af de unge som hed Juanjo gjorde stort indtryk på mig og besøget på skolen vil 
jeg aldrig glemme. Efter vores besøg på skolen tog vi i et storcenter hvor vi fik frokost og tid til at 
shoppe. Klokken 14:00 mødtes vi på et lokalt markedet hvor der var kød, fisk, grøntsager, frugt, 
nødder og meget andet. Bjarke, Oliver, Nicole, Zenia og jeg skulle 
sørge for aftensmad hvilket stod på mexicansk, så vi købte 2 kg 
avokado på markedet og resten i et supermarked. Vi kom hjem og 
lavede mad og spiste sammen. Efter aftensmad gik vi ned til Venga 
hubben hvor vi skulle mødes med 4 spanske drenge og 2 spanske 
piger, som vi skulle spille volleyball mod. Det var lidt udfordrende at 
spille mod de spanske unge, da de spiller meget sport i Spanien, 
dog var vores kampgejst høj og vi havde det super sjovt. Klokken 
18:30 gik vi hjem  hvor vi fik tid til dokumentationsopgaven og 

derefter gik vi i seng. 
 

 

 

 

Torsdag d. 21 Marts 2019 
Vi stod op og spiste morgenmad kl 8:00. Vi tog afsted ned til Venga 
hoppen kl 10:00 hvor vi lærte om Catalonien og deres splittelse, 
Gibraltar, EU og the civil war. Kl 14:00 var vi færdig med skolen og 
vi tog tilbage til hostlet for at samles også tog vi ud og spiste frokost 
på McDonald’s og derefter gik vi over til katedralen hvor vi fik en 
slags fjernbetjening som vi havde rundt om halsen som, var en lyd 
guide der fortalte en masse omkring de forskellige skulpturer og 
betydning af katedralen. Vi gik derefter op på taget af katedralen 
hvor man kunne se ud over hele Costa del sol, hvilket var et utrolig smukt syn. Efter katedralen gik 
vi hjem hvor Mirja, Mia og Gabriella tog ud og købte pizza og sodavand med hjem til os andre. 
Kenneth, Oliver, Bjarke og jeg sad  i sofaen og så fodbold, Danmark mod Kosovo samtidig med vi 
spiste pizza, hvilket var hyggeligt for man var sammen på en anden måde end vi til dagligt er i 

skolen. Efter aftensmad og fodbold gik vi i seng. 
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Fredag d. 22 Marts 2019 
Vi stod op og spiste morgenmad kl 8:00. Vi tog i skolen kl 10:00 i Venga hubben hvor vi havde om 
Spain social system and wellfare model. Vi skulle sammenligne det danske velfærdssystem med 
det spanske. Der var stor forskelle mellem de to da Spanien ikke har de samme ydelser til 
rådighed som, vi har hjemme i Danmark. Efter skole tog vi hjem til hostel hvor vi spiste frokost 
hvilket var lækkert pizza fra aftensmaden dagen før. Efter frokost tog vi op til borgen “Castillo de 
Gibralfaro” som havde den smukkeste udsigt over hele byen. Kl 19 mødtes vi alle sammen og 
spiste aftensmad på “La pizzatte”, som var en lækker restaurant med god mad og lidt 
underholdning som bestod af sang. Efter aftensmaden gik vi hjem og i seng.  
 

 
 

 

 

 

 

Lørdag d. 23 Marts 2019 
Vi stod op og spiste morgenmad kl 7:30. Klokken 10-14 skulle vi have den 
sidste skoledag hvor vi havde om Brexit, hvordan det ville påvirke England, 
Danmark, Spanien, Irland/Nordirland, Skotland og Catalonien. Efter skole 
havde vi 3 1/2 time fritid hvor vi havde tid til at lave dokumentationsopgaven 
og slappe af. Vi skulle derefter klæde os fint på, drengene med lange bukser 
og en pæn trøje og pigerne med nederdel eller kjole, da vi skulle spise 
aftensmad på en fin spansk restaurant. Der var 4 forskellige retter, 
velkomstdrinks og underholdning. Først fik vi en appetizer som bestod af 
skinke, ost og lidt butterdej dernæst fik vi forretten som bestod af spansk fisk, 
man kunne enten vælge mellem en salat eller en nationalret som hedder 
paella som var en slags risret. Efter fik vi hovedret som var et spyd med 
forskellige grøntsager og kød, med en kartofler med en slags hvidløgs creme 
fraiche ved siden af. Til sidst fik vi så en ikke så lækker dessert som var et lille 
stykke kage, lidt flødeskum og et jordbær. Mellem retterne var der dejlig 
underholdning med rigtig spansk musik og dans, hvor vores lære Kenneth 
blev budt op til dans af en af de spanske kvinde, hvilket fik smilet frem på alle 

os elever:)   
Da klokken blev omkring 23:00 gik vi tilbage på hostlet og i seng. 
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Søndag d. 24 marts 2019 
Vi fik lov til at sove længe, så vi stod først op kl 12 hvor vi i mindre grupper tog 
ud og spiste morgenmad/frokost. Zenia, Nicole, Sofie og jeg fandt en hyggelig 
restaurant, hvor vi fik lækkert mad og bare sad og snakkede og nød tiden i det 
spanske. Efter frokosten gik vi tilbage på hostlet for at pakke det sidste ned i 
kufferten, hvilket var lidt af en udfordring da der var blevet shoppet en del;)  
Vi blev hentet af bussen kl .. som kørte os til vores nye hotel i Torremolinos. 
Da vi ankom til hotellet blev jeg positivt overrasket, da der var pænt og lyst 
frem for vores hostel som var mørkt og i træ. Vi fik vores værelser som også 

var super fine og med dobbeltseng hvilket helt sikkert var en vinder for mig!  
Efter vi havde fået pakket ud gik vi ned og fik mad på hotellet, hvor der var 
stort udvalg af kød, fisk, salater, pommes frites, frugter og desserter. Efter 
aftensmaden mødtes vi udenfor ved billardbordet hvor vi holdte møde hvor 
Mirja og Kenneth fortalte hvad og hvordan dagen efter skulle foregå. Efter 
mødet fik vi fritid inden vi skulle i seng, men vi var alle rimelig trætte, så vi gik 
tidligt i seng.    
 

 
 
 
 
 
 
 
Mandag d. 25 Marts 2019  
Vi stod op kl 9.00 og spiste morgenmad, efter morgenmaden var det 
meningen vi skulle på udflugt men,  da vejret var så godt så brugte vi hele 
dagen ved poolen og nede ved stranden, for at nyde varmen og slappe af. 
Efter vi alle havde ligget i mange timer ved poolen gik Oliver, Bjarke, Nicole 
og jeg ned til havnen for at finde noget lokalt spansk mad. Vi endte med at 
spise på en restaurant hvor vi fik 10 forskellige tapas, som bestod af 
kødboller, to forskellige slags fisk, pommes frites, kartofler med noget 
sur/sød sovs, kylling i karry, blæksprutteringe og løgringe. Maden smagte 
fint, men jeg er dog ikke så glad for fisk, men synes dog det var en god oplevelse, 

især for smagsløgene.  
Efter frokosten gik vi ned og kiggede i de forskellige butikker som ligger nede ved 
stranden, hvor Nicole og jeg købte hårfarve. Vi blev stoppet utallige gange af 
sælgere som solgte falske tasker, sko, ure og tøj, hvilket man lidt forbavset over 
da man aldrig ville se det i samme grad i Danmark. Mange af butikkerne var 
souvenir butikker, restauranter og små supermarkeder. Vi skulle købe cigaretter, 
men butikken holde siesta, som er en normal ting man gør hernede i Spanien. 
Siesta er en middagslur, som kan vare mellem 30 minutter til 3 timer, hvilket vores 
guide også fortalte om i Malaga. Efter vi så havde fået købt cigaretter gik vi tilbage 
på hotellet hvor vi slappede af og lavede dokumentationsopgave. Senere på aften 
farvede vi nicoles hår lysebrunt, men da ingen af de andre kunne se det var blevet 
farvet, blev Nicole stædig så vi gik tilbage til supermarked og købte en helt blod 
farve og jeg skal hilse at sige, at det kunne ses efter vi farvede det og jeg var glad 

for det ikke var mit hår! 
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Tirsdag d. 26 Marts 2019 
Vi stod op kl 6.00, gjorde os klar og spiste morgenmad. Vi blev hentet af 
bussen klokken 7:45, som kørte os til Gibraltar, hvilket to omkring 2 timer. 
Klokken 10 skulle vi på en guidet tour i små hvide minibusser, som kørte os 
rundt i byen og op på bjerget. Vores chauffør fortalte om de forskellige 
bygninger, mure, aber, menneskene og generelt om Gibraltars historie under 
hele køreturen. Vi kørte ud til det sydligste punkt på Gibraltar hvor man skulle 
kunne se ned til Afrika, men da der desværre var skyet den dag vi var der, 
kunne vi ikke se Afrika. Vi kørte videre op på bjerget hvor vi kom ind i Skt. 
Michael´s cave, som var en drypstenshule. Derefter kørte vi videre op på 
bjerget hvor der var en smuk udsigt over hele Gibraltar og en masse dejlige 
aber. Efter rundturen, spiste vi frokost på en restaurant og maden smagte 
godt. Efter frokosten fik vi tid til at gå rundt i byen og shoppe. Eftersom Nicole nu havde blondt hår 
blev vi nød til at købe rødt hårfarve, da det skulle farves rødt, for så at kunne farve det tilbage til 
brun igen. da vi kom hjem fra Gibraltar fik vi tid til dokumentationsopgave og at slappe af. Vi 
farvede Nicoles hår rødt og derefter brunt, hvilket var noget af en process. Klokken 19.30 spiste vi 
aftensmad og derefter mødes vi til vores vanlige møde ved billardbordet. Efter mødet gik vi i seng. 

 
 

 

Onsdag d. 27 Marts 2019  
Vi spiste morgenmad klokken 9.30 og derefter gik vi ind til centrum hvor vi så 
european placa og derefter fik tid til at shoppe i mindre grupper. Da klokken var 
16:30 mødtes vi alle sammen tilbage på hotellet, hvor vi fik tid til 
dokumentationsopgaven og slappe af. Klokken 19.30 spiste vi aftensmad og 
havde møde.  
 

 

 

 

Torsdag d. 28 Marts 2019  
Vi skulle stå klar ude ved vejen kl 7:50 hvor vores bus hentede os og kørte os 
op til bjerget hvor vi skulle gå ude på siden, på en sti som hed Caminito del 
ray. Vi var heldige at kunne nå med for holdet efter os fik at vide at de 
desværre ikke kunne komme op og gå på stien på grund af blæst. Efter vi 
havde gået oppe på bjerget skulle vi have lidt at spise inden vi blev hentet af 
bussen. Vi fik lækkert mad på en fin restaurant hvor der var udsigt over en sø 
og bjerget, hvilket var utrolig smukt og fredfyldt. Vi blev hentet igen af bussen 
kl 14:00. Da vi kom tilbage på hotellet havde vi tid til at slappe af og lave 
videre på vores dokumentationsopgave, hvor vi også kunne få hjælp af 
Kenneth og Mirja. Vi spiste aftensmad kl 19.30 som sædvanligt og derefter 
møde ved billardbordet.  



Silke Carmen Raun 10EUX 17/3-30/3 2019  

 

 

 

 

 

Fredag d. 29 Marts 2019  
Vi blev hentet klokken 10 af en bus som kørte os op til en by som hed 
Mijas. Da vi kom derop gik vi lidt rundt og kiggede, da der stadig var tid 
til vi skulle på besøg i chokolade fabrikken. Vi så en masse søde æsler 
og en masse små flotte huse. Vi kom ind klokken 11 på chokolade 
fabrikken hvor vi startede med at få en rundtur på fabrikken og fik fortalt 
historien bag kakaobønnen og hvordan chokolade processen var. Vi 
skulle derefter lave vores egen chokolade hvilket var både fedt og en 
smule skuffende da jeg havde regnet med vi kunne lave flere forskellige 
chokolader, men vi fik desværre kun lov til at lave én chokolade bar hver. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lørdag d. 30 Marts 2019 
Vi spiste morgenmad og blev hentet af bussen kl 7:45 som kørte os til 
lufthavnen.  
Vi boardede kl 10:30 og landede i Danmark kl 14:15. Da vi havde fået vores 
bagage mødtes vi og sagde farvel til alle og tak for en god tur, derefter gik vi 
ud til vores familier som stod og ventede på os. Det var en god og meget 
vellykket tur:)  
 

 
 

 

 

 

 

Afslutning 
Det var en super god tur, med en masse nye minder og egen personlig udvikling. Jeg vil ikke 
glemme de mange ting og mennesker vi mødte dernede. Jeg er blevet mere moden, selvstændig 
og mere bevidst om Spaniens kultur og hverdag, hvilket er helt anderledes end herhjemme. Jeg vil 
helt sikker anbefale andre til at tage afsted på en tur med Erasmus da det er en oplevelse for 
livet.   


