
STUDIETUR Sicilien 2.h 
(19.-24. marts 2022) 

 

 
 
UDREJSE LØRDAG D. 19.3 
 
07:30 Vi mødes i forhallen i Københavns Lufthavn, Terminal 2 
 
09:55 Afrejse fra København med KLM KL1126 
 
11:20 Ankomst i Amsterdam  
12:35 Afgang Amsterdam med KLM KL911 
 
15:25 Ankomst Catania. Herefter bustransfer til hotellet: Lolhostel Siracusa, Via 

Francesco Crispi, 92, 96100 Siracusa 
 
Aften Vi mødes foran hotellet. Lille orienterende byvandring i nærområdet. 
 
HJEMREJSE TORSDAG D. 24.3 
 
12:20 Bustransfer fra hotellet til lufthavnen 
 
16:10 Afgang fra Catania med KLM KL912  
 
19:25 Ankomst Amsterdam 
 
21:10 Afgang fra Amsterdam med KLM KL1139 
 
22:30 Ankomst København 



SØNDAG-ONSDAG 
 

 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag 
Formiddag Byvandring (Mads). 

Overblik. Byens historie i 
korte træk. 
 

Guidet tur i den 
arkæologiske park. Det 
græske teater, grotten 
kaldet ”Dionysos’ øre” 
m.m. (3 timer) 
 

 
 
 
 
 
Heldagstur til Etna 

2. runde 
gruppeoplæg 
udvalgte steder i 
byen 

Eftermiddag Frokost på egen hånd 
 
Naturskøn vandretur i 
nærområdet (Camilla) 

Frokost på egen hånd 
 
1. runde gruppeoplæg 
udvalgte steder i byen 

 

Aften Oplægsgrupper har ro til at 
forberede oplæg til mandag 
og onsdag 

Aftenen til fri 
afbenyttelse 

Fælles 
restaurantbesøg på 
La Tavernetta Uno 
Da Simone 
(fiskerestaurant) 

 
 
VIGTIGT: For at kunne rejse ind i Italien, skal du have et bevis på enten: vaccination, immunitet 
eller negativt testresultat. Hver elev skal også sætte ca. ½ time af til at udfylde denne formular: 
https://app.euplf.eu/#/. Se evt. Mads’ udfyldte papirer til inspiration – vedhæftet under historietimen 
d. 10/3 

 
 Huskeliste 
 

• Pas 
• Coronapas eller coronatest (hvis du ikke er vaccineret) – printet. Print i samme ombæring 

den pdf du har fået tilsendt efter at have udfyldt skemaet på auplf.eu (se ovenfor) 
• Det blå sygesikringskort 
• Penge/visa-kort  
• 10 euro som skal betales direkte til hotellet (turistskat 1,93 euro pr. nat) 
• Studiekort 
• Mobiltelefon + oplader 
• Computer + oplader - én pr. gruppe 
• Papir og blyant 
• Mundbind 
• Godt fodtøj (vi skal gå en del) 
• Toiletsager  
• Rygsæk til dagsudflugter 
• Evt. medicin  
• Telefonnumre på kontakter i Danmark 
• Husk at tjekke rejseforsikring 
• Indchekket bagage max 23 kilo 
• Håndbagage skal kunne være under sædet. Kabinekuffert er ikke længere tilladt! 

https://app.euplf.eu/#/.

