PROGRAM FOR 2K’S STUDIETUR TIL VENEDIG
UGEDAG
Søndag
d. 24/4 ’22

FORMIDDAG
Møde på ÅSG kl. 9:25. Bussen
ankommer kl. 9:30

EFTERMIDDAG
Film og undervisning i bussen roterende siddepladser

AFTEN
Hygge i bussen - roterende siddepladser

Bl.a. leg med gimbals
.
Medbring opladet mobil og meget
gerne en powerbank. Download

Mandag
d. 25/4 ‘22

Ankomst Venedig fastland kl. 10:30 videre med båd til hotel.
Vi sætter bagagen på hotellet og splitter
op i mindre grupper og lærer byen at
kende. Både obligatoriske og selvvalgte
locations: San Marco Square, Church of
Santa Maria dei Miracoli, skjult gård:
Campo dei Gesuiti og Paradise Arch

Tirsdag
d. 26/4 ’22

app’en ZY PLAY
hjemmefra
Byvandring fortsat - fælles møde
ved hotellet, hvor vi ser hinandens
billeder. Tjek ind på hotel kl. 15.
(nærmere besked følger)

Aftensmad på egen hånd i mindre
grupper tæt på Campo Santa Margherita
*Nightwatch: DS (+45 22291073)

Kl. 16: fælles afgang fra hotellet til
møde med Selma (dansk 2.g
udvekslingsstuderende) kl. 17 på
Campo Santa Margherita (ca. 30
min fra hotellet)

HOTEL: Hotel Cà Formenta, Via Giuseppe
Garibaldi, 1650, 30122 Venezia VE,
www.hotelcaformenta.it
Morgenmad kl. 8
Kunstnerisk morgenøvelse – mediefag:-)
Kl. 10: Besøg Biennalen – Giardini.
Omvisning kl. 11.00 (Giardini della
Biennale, C. Giazzo, 30122 Venezia)

Fortsat besøg Biennalen – Giardini
– besøge den danske pavillon og
rundt i grupper til forskellige
pavilloner.
Der er også filmoplevelser i
udstillingen

Aftensmad på egen hånd i mindre
grupper
*Nightwatch: BB (+45 21786911)

Derefter fritid
Onsdag
d. 27/4 ‘22

Morgenmad kl. 8
Kunstnerisk morgenøvelse –
billedkunst:-)
Kl. 10-15:30: Praktisk filmhistorie i
byrummet (med frokostpause)

Torsdag
d. 28/4 ’22

Praktisk filmhistorie i byrummet
(fortsat)

Kl. 19.30: Fællesmiddag (evt. her:
https://www.birrarialacorte.it/ på Campo
San Polo)

Derefter fritid
*Nightwatch: DS (+45 22291073)

I skal optage film, der knytter sig til
udvalgte filmhistoriske perioder –
herunder selvfølgelig italiensk
neorealisme.
Morgenmad kl. 8
Købe forsyninger til turen
Pakke, tjekke ud og sætte bagage på
hotel

Hygge i bussen - roterende siddepladser

Afgang fra hotel ca. kl. 16.00.
Præcist tidspunkt følger

Kl. 10: Besøg Biennalen – Arsenale.
Omvisning kl. 11 (Campo de la Tana,
2169/f, 30122 Venezia)
Der er også filmoplevelser i udstillingen.
Fredag d.
29/4 ’22

Hygge i bussen - roterende siddepladser

Hjemkomst ÅSG kl. 17:30

* Bemærk: Ifølge ÅSGs studie- og ordensreglement kan en aftale om at være tilbage om natten aldrig være senere end kl. 01.00
(https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/rejsekontrakt-til-studieture)
Vi har endnu ikke modtaget de stedsspecifikke ordensregler for hotellet.

HUSK
●
●
●

●
●

pas
blåt sygesikringsbevis
rigeligt med mundbind
○ Til og med den 30. april er det obligatorisk at bære mundbind (hvilken som helst slags) i alle indendørs, offentlige rum,
samt holde en meters afstand til mennesker, som man ikke bor sammen med. Masken kan tages af, når man danser eller
udøver sport. Indtil 30. april er det desuden obligatorisk at bære mundbind af typen FFP2 i teatre og biografer (både
indendørs og udendørs), koncerter og sportsbegivenheder (både indendørs og udendørs) samt i kollektive transportmidler
(inklusiv skilifter)
stor madpakke & vand. Vi stopper selvfølgelig undervejs, men vi ved ikke for nuværende hvor hyppigt og hvor længe
I Venedig er det forbudt at spise pizza osv. rundt omkring på gaden. Man risikerer en bøde, så hjælp hinanden med at finde billige
caféer mv., hvor man kan spise. Se i øvrigt her, hvis du er interesseret i, hvad italienerne anser for ‘god opførsel’ i byen

Indrejseregler:
Foreløbigt frem til den 30. april 2022 gælder nedenstående regler ved indrejse i Italien. (se mere her:
https://italien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19)
Følgende er obligatorisk for alle rejsende fra 6 år:
●
●

Fremvisning af PLF, og
Fremvisning af det europæiske coronapas med enten vaccinationscertifikat eller immunitetscertifikat eller en negativ PCR test
foretaget inden for de seneste 72 timer eller kviktest foretaget inden for de seneste 48 timer.

Om det europæiske coronapas (til indrejse i Italien)
En fuld vaccination er gyldig til indrejse i Italien fra 14 dage efter andet stik. Til indrejse i Italien er vaccinationscertifikatet for fuld
vaccination gyldigt i 270 dage (9 måneder) efter andet stik. Krydsvaccinationer anerkendes til indrejse i Italien. Et vaccinationscertifikat
inklusiv booster-stik har ikke nogen udløbsdato i Italien.

Det europæiske coronapas med certifikat for immunitet efter tidligere smitte med COVID-19 er gyldigt til indrejse i Italien fra
udstedelsesdatoen og i 180 dage (dvs. 6 måneder) efter første positive PCR-test.
Det er også muligt at indrejse på en negativ PCR eller kviktest. En PCR-test må ikke være ældre end 72 timer ved ankomst til Italien, mens
en kviktest ikke må være ældre end 48 timer ved ankomst.
Det europæiske coronapas anerkendes både digitalt og i papirform. Alternativt kan certifikat med QR-kode fra sundhed.dk eller
MinSundhed-appen fremvises digitalt eller i papirform.
Hvor kan man blive testet i Italien?
I Italien kan man blive testet mod betaling på apoteker samt på privatklinikker og laboratorier. Tidsbestilling er normalt påkrævet. Spørg
hotellet eller din vært om nærmeste teststed eller eller søg på nettet med søgeordene "COVID-19 tampone + [navnet på den by du
opholder dig i]".
PCR-test = tampone molecolare
Kviktest = tampone rapido / antigenico / COI (specialtest med information om virusmængde)

