Ribe VikingeCenter

OPLEV RIPA

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Få det bedste ud af jeres besøg
Når I besøger Ribe VikingeCenter og booker en rundvisning, ender dagen hos
vikingerne ikke nødvendigvis med det. Der er rigtig meget andet at opleve.
Derfor har vi lavet dette forslag til, hvordan I kan få mest muligt ud af besøget
hos os.

Jeres besøg på Ribe VikingeCenter
Fra 7. maj til 22. juni eller fra 27. august til 19. oktober 2018

Kl. 10:00 Velkommen til VikingeCenter og undervisningsforløb
Indgang til Ribe VikingeCenter foregår gennem butikken. Her skal
I melde jeres ankomst og købe billetter. Herefter møder I en
formidler i vikingedragt, som tager jer med på opdagelse.
Kl. 10:10 50 min. rundvisning
Kl. 11:15 Frokost
I kan forudbestille en vikingefrokost hos os eller medbringe
jeres egen mad. Medbragt mad må kun nydes i caféhaven eller i
pavillonen ved caféen.
Kl. 12:15 Krigertræning for børn (7-13 år)
Deltag aktivt (begrænset antal pladser) eller se med fra sidelinjen.
Kl. 12:45 Gå på opdagelse på egen hånd
Afsæt tid til at opleve vikingemiljøerne i jeres eget tempo.
Gratis aktiviteter:
• Få en snak med vikingerne. Spørg, om I må hjælpe til.
• Besøg de arbejdende værksteder.
• Besøg vikingegården og mød dyrene.
• Lav træsøm til bygmesteren.
• Mal mel og bag fladbrød.
• Lær vikingernes lege.
• Træn som en kriger ved Ringvolden.
• Udforsk Thors Tur (kort kan hentes i butikken).
• Brug vores undervisningsmateriale. Opgaverne løses i grupper på
		 turen rundt i miljøerne.
Aktiviteter, der koster kr. 25/stk:
• Bueskydning
• Slå din egen RIPA-sølvmønt
• Arbejdt ved træsmedens snittebænk
OBS! Vi tilbyder et aktivitetskort til kr. 50 (værdi kr. 75).
Med kortet kan man prøve de tre aktiviteter hver én gang.
Bestil gerne kortet, når I booker jeres besøg.
Kl. 14:00 Falkonershow
Falkoneren fortæller om fortidens jagt med falke. Oplev de
lynhurtige rovfugle i aktion.
Kl. 14:30 Gå på opdagelse på egen hånd - fortsat
Kl. 15:30 Tak for en dejlig dag. Ribe VikingeCenter lukker

KLASSETRIN
0.-9. klasse

ELEVANTAL

Maks. én klasse

VARIGHED

Rundvisningen varer 50 min.
Efter rundvisningen er I velkomne til at blive
helt indtil kl. 15:30, hvor Ribe VikingeCenter
lukker. Der er rigeligt med aktiviteter, og det
er helt op til jer.

PERIODE

Maj, juni, september, oktober

PRISER

Entré
For skoler/institutioner:
Voksen (fra 14 år) kr. 110,00
Barn (3-13 år) kr. 55,00
Undervisningsforløb
50 min. rundvisning kr. 600,00 inkl. moms
pr. gruppe på max. 25 personer.
Vikingefrokost (valgfrit)
I kan forudbestille en af disse to menuer:
1. Vikingesuppe m. brød og saft.
Kr. 55,00 pr. person.
Kan serveres i caféen eller Tinghuset.
2. Vikingebrød m. grønt, skinke/kylling og
en juice.
Kr. 55,00 pr. person.
Serveres i caféen.
Aktivitetskort (valgfrit)
Pr. kort kr. 50,00 (værdi kr. 75,00)
Kortet er ikke personligt, men det kan kun
bruges til 1x bueskydning, 1x møntslagning
og 1x snittearbejde.

BUTIK

Vores butik ligger i forbindelse med indgangen til Ribe VikingeCenter. Her kan købes
spændende varer så som smykker, strik,
keramik, brugskunst, litteratur, delikatesser,
legetøj og souvenirs.

