Tyskland steg för steg

1.

Flyget till Tyskland för utlandspraktikanter går från Skavsta till Karlsruhe med
Ryanair.

2.

Alla som flyger med Ryanair måste ”check in online”. Ni behöver bokningsnummet
från era flygbiljetter och min e-mail adress (david.davies@hudiksvall.se) för att logga in
till inchecknings sida från Ryanairs hemsida.
https://www.bookryanair.com/SkySales/FRSecurity.aspx?culture=sv-se&lc=se-se

Ni får 200 kr för en tur/retur flygbussbiljett från Stockholm City/Linköping till
Skavsta.
4. Ansvaret för resan till och från Stockholm från hemorten är ert.
5. Om det uppstår ett problem under era resor, kontakta David med SMS +46 703111322
6. När ni kommer fram till Skavsta flygplats, checka in på en gång.
7. Ni får ta med en väska som väger upp till 15 kg och ”carry on baggage” 10 kilo, enligt
de bestämmelser som står på er flygbiljetter. (The maximum size of cabin hand
baggage cannot exceed 55 cm x 40 cm x 20 cm.)
8. När ni har landat i Karlsruhe/Basel skall ni hämta era väskor och leta upp er
busshållplats.
9. Följ era transportplaneringar.
10. Flygbussen nr. 205 från flygplatsen tar er till Baden Baden Bahnhof.
11. Busshållplatsen är framför flygplatsen.
12. Ni köper själva bussbiljetterna. Ni skall ha fått pengar i förväg för detta utlägg 5€
tur/retur.
13. Ni genomför era resor enligt era transportplaneringar och biljetter.
14. Era tågbiljetter är gruppbiljetter för upp till 5 pers. Ni får använda enbart ”Nahverker”
tåg, men med dessa biljetter kan ni åka med ett senare tåg ifall ni skulle missa tåget
som vi har planerat för er.
15. Era Baden Württemberg tickets har placerats i ett av gruppens kuvert med kopior i
kuverten av medresenärerna.
16. En del av er har även fått vanliga tågbiljetter för hemresan på grund av att
gruppbiljetterna inte gäller före kl. 09:00.
17. Ni har fått DB:s utskrift för era resor plus information om alternativa resor ifall ni
missar det som vi har planerats.
18. När ni kommer fram till praktikorten kommer ni förmodligen att hämtas. Om ingen
hämtar er skall ni ta en taxi till era praktikplatser.
19. Ni bör ha alla adresser och all kontaktinformation till era praktikplatser i era kuvert. Se
utskriften av praktikplatsens hemsidor för adresserna och kontaktpersonernas namn.
20. När ni har kommit fram till praktikplatsen är det smart att lägga undan era flyg-, tågoch bussbiljetter tillsammans med transportplaneringen. Kolla alla era resehandlingar
några dagar innan hemresan.
21. Resan från praktikorten tillbaka till Karlsruhe genomförs inte alltid som resan till
praktikorten . Det finns en del undantag och avvikelser.
22. Praktikanterna till Hebelhoff, Erpfingen och Friedrichshafen skall tillbringa natten
innan avresan till Sverige i vandrarhemmet i Freiburg. Era sängplatser är bokade och
betalda. Information om hur man hittar vandrarhemmet finns i bokningsbekräftelsen.
23. Ni kommer till Karlsruhe flygplats i god tid men kan inte missa ett tåg på vägen dit.
3.

Om ni skulle bli försenade och missa er flygbuss till flygplatsen, ta en taxi och spara
kvittot.
25. Checka in i god tid vid Karlsruhe Baden flygplats.
26. När ni kommer till Skavsta med flyget har ni era egna planeringar hem.
27. Ni ansvarar för egen mat under era resor. Ta med en gigantisk lunch-säck.
28. Ni skall ha med er era European Health Insurance Card och information om era
kommunala försäkringar.
29. Ni skall använda ”Sie” med era Herberge Eltern.
24.

Det är viktigt att ni visar initiativ, hjälper till och letar efter sätt att vara hjälpsamma. Ni
har mycket att vinna i Tyskland genom att vissa upp en stark arbetsmoral. Se till att ni
förstår och följer verksamhetens reglar. Försök bli en del av arbetslaget och finn din plats.
Lycka till!
David

