
ATHEN – 3k’s STUDIETUR 2021 – PROGRAM 

 

 

 

Mandag den 25/10:  

Fly fra København kl. 08:30. Mødetidspunkt i terminal 3: kl. 6.30 sharp. 

Ankomst til Athen 12:45 (lokal tid). Dernæst med bus til vores hotel: 

Athens Studios 

3 Veikou Street 

Makrigyanni 

11742 Athen 

tlf: +30 21 0923 5811 

Mandag eftermiddag: ture rundt i Plaka'en (den gamle bydel ved foden af 
Akropolis) i grupper. 

 



Tirsdag den 26/10:  

10:00 AKROPOLIS-MUSEET 

12:00 Frokost  

13:00 DIONYSOS-TEATRET  

14:00 AKROPOLIS  

15:30 AGORA  

 

Onsdag den 27/10:  

10:00-14:00: tur til NATIONALMUSEET (turen går forbi Universitetet, 

Akademiet og Nationalbiblioteket og Syntagma-pladsen med 

parlamentsbygningen) 

18:00-20:00 LYKABETTOS-HØJEN 

 

Torsdag den 28/10:  

11:00-17:00: UDFLUGT TIL HYDRA  

Om aftenen (tilbage i Athen): FÆLLESSPISNING 

 

Fredag den 29/10:  

En smule ’fritid’ – men ikke megen, for vi skal mod lufthavnen i god tid. 
Fly fra Athen kl. 13:35 (lokal tid). Hjemkomst til KBH kl. 15:50. 



 
VÆRELSER: 
 
To firesengsværelser og tre sekssengsværelser til 12 drenge og 12 piger. 
 
Piger-værelsesfordeling: 
 
1. Alberte, Amalie, Naja, Celine, Filippa, Johanne 
 
2. Julie, Andrea, Olivia, Sara, Simone, Solvej 
 
 
Drenge-værelsesfordeling: 
 
3. Adam, Jakob, Joachim C., Joakim P. 
4. Johannes, Julius, Luca, Thomas 
5. Luka, Magnus, Malte, William 
 
 
Lærere: 
 
Søren Tiemroth (tlf.: 6169 2118) 
Jan Maintz (tlf.: 2539 9310) 
 
Vi glæder os meget til turen. 
 
NB: 

Husk coronapas/vaccination, og lokale restriktioner mht. mundbind osv. (pr. 27.9.21 

– det kan jo ændre sig) er sat ind nederst. 



Vi skal alle udfylde en såkaldt PLF-formular inden afrejse, men det følger 
vi op på, også i et modul i uge 41. Link til PLF (se under 
Rejserestriktioner): 
https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-
graekenland 
 
Og her er de lokale restriktioner:  
 

Lokale restriktioner (pr. 27.9.21 – tjek også inden afrejse): 
https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-graekenland 

 
 

”Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan 
indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende 
opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.  

• Taxa må højst medtage 3 passager. 
• Personbiler max. 4 personer, hvis man ikke er i familie, skal der 

bæres mundbind. Familier på over 4 personer er tilladt, og 
mundbind skal ikke bæres. 

• I Grækenland er der i øjeblikket krav om brug af mundbind 
indendørs (f.eks. i de offentlige transportmidler, butikker, 
supermarkeder m.m.) og udendørs, hvor mange mennesker er 
samlet. Børn under 4 år er undtaget fra at bære mundbind. 

• I forbindelse med indendørsbesøg (f.eks. på restauranter, caféer, 
barer, natklubber, idrætshaller, biografer eller 
kulturbegivenheder m.m.) er der indført krav om fremvisning af 
dokumentation på, at man enten er færdigvaccineret eller har 
været tidligere smittet, hvis man er over 17 år. Børn fra 12 år til 

https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-graekenland
https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-graekenland
https://graekenland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-graekenland


17 år skal fremvise en negativ rapid-test (antigen-test), foretaget 
inden for 48 timer før besøg og børn fra 4 år til 12 år skal 
fremvise en negativ selvtest foretaget 24 timer før besøg (med 
udfyldt selvdeklaration, der kan findes her). 

•  På restauranter og barer er der kun servering for siddende 
gæster. Man må kun være op til 10 personer pr. bord.  

• Pga. højt smittetal er der i Kastoria, Xanthi, Drama, Kavala, 
Imathia, Pieria, Pella og Argolis indført mini-lockdown, hvilket 
betyder udgangsforbud mellem kl. 01.00 og 06.00 
(https://covid19.gov.gr/covid-map-en/). 

  

Selvtest kan købes i håndkøb på de græske apoteker. 

  

Hvis ovennævnte restriktioner ikke overholdes, vil man blive pålagt en 
bøde på EUR 300.” 

 

https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf
https://covid19.gov.gr/covid-map-en/

