Venedig
– en drøm, en fantasi, et eventyr
Vil du med os til Venedig, den mystiske stad, der ligger
midt ude i en italiensk lagune og overstråler alle andre i
pragt?
Her er der ikke gader, men kanaler, og taxierne er ikke
biler, men både. Du har hørt om det hele – men når du for
første gang ror gennem Canal Grande, overgår
virkeligheden alle forventninger.
Dogepaladset, Markuspladsen, Rialtobroen, alle farverne,
blandingen af Europa og Orienten, af overdådighed,
letsindighed og ufattelig rigdom – du må selv indånde det
hele fra Venedigs egen luft.
Mens du ror rundt i lagunen eller langs Venedigs
marmorpaladser og under svævende broer, med hurtige
glimt af livet i de små sidegader, kan du lade tankerne
flyde tilbage til dengang, folkene på Posletten søgte ud på
de små holme i lagunen på flugt fra hunnerkongen Attilas
horder og lagde grunden til Venedig.
Venedig blev i det 14. århundrede Adriaterhavets
dronning.
Bystaten kontrollerede handelen med krydderier, silke,
brokade, kunsthåndværk i hele Middelhavsområdet.
Velstand i ufattelige mængder flød til byen.

Venedig
Venedig består af 118 øer.
Byen blev grundlagt i det 5.
århundrede og var i det 14.
århundrede den førende
italienske bystat.
Byen blev i 1987 optaget på
UNESCOs liste over
verdens kulturarv.

Deltagerne

Broerne i Venedig

Alle roere kan søge om at komme med på en af
turene til Venedig. Se beskrivelsen af de enkelte ture
på side 4 og 5. Alle turene er for 18 deltagere (inklusiv
turledelsen).
Du skal være i stand til at ro flere dage i træk, foruden
at kendskab til roning i bølger og vind er nødvendig.
Det forudsættes også, at du er fortrolig med at skifte
plads i båden samt er i stand til at bære, når bådene
sættes i og tages op af vandet.
Din tilmelding skal underskrives af din klubs
bestyrelse, som med sin underskrift bekræfter, at du
har den ovenfor beskrevne erfaring.
Tilmeldingsfristen er d. 15. november. I tilfælde af
overtegning sammensættes deltagerholdene, så der
sikres en bred geografisk spredning med en passende
blanding af nye og erfarne roere. Et af formålene med
ferieturene er at skabe kontakt mellem roere fra
forskellige klubber, hvilket mange efterfølgende har
haft glæde af ved gæsteroning i hinandens roklubber
rundt omkring i Danmark.

Kvarteret omkring Rialtobroen har
været Venedigs handelscentrum i
mange århundreder. Allerede i år
1591 stod Rialtobroen færdig.
Sukkenes bro forbinder Venedigs
gamle fængsel med rettergangsrummene i Dogepaladset, hvor
Dogen levede, og hvorfra han
regerede. Broen blev bygget i år
1602.

Turledelsen forventer, at du sørger for at være i tilpas
roform fra sæsonstarten, så du kan nyde både
omgivelserne og roningen sammen med de andre
deltagere.

Transport
Alle turene begynder og slutter i Venedig.
Deltagerne booker selv flybilletter. Tilmeldingsfristen er
sat tidligere end sædvanligt for at give mulighed for at
booke de bedste og billigste billetter.
Marco Polo Lufthavn ligger 8 km nord for Venedigs
centrum. Fra lufthavnen er der flere muligheder for at
fortsætte frem til Lidoen, hvor vi skal bo. Mere
information herom udsendes senere til deltagerne.

Roningen
Alle ferieturene er for 6 inriggere, som lånes i
deltagernes klubber.
Klubbernes bestyrelser skriver derfor ved tilmeldingen
under på at stille en velfungerende 2-åres inrigger
vederlagsfrit til rådighed for ferieturene til Venedig.
Alle dagsdistancerne er på 40 – 50 km. Turledelsen
sætter nye bådehold dagligt. Der er ikke landhold på
disse ture.
Hver dag gennemgås dagsdistancen på søkort med
langtursstyrmændene.

Overnatninger
Venedigs badestrande er synonymt med
Lidoen – den 12 km lange smalle tange, der
skiller lagunen fra havet. Lidoen blev i starten
af 1900-tallet en af Italiens mest eksklusive
badebyer, og om sommeren er det stadig
muligt at fornemme en eksklusiv atmosfære på
øen.

5 mærkværdige øer omkring
Venedig
Intet ophold i Venedig er fuldendt uden
besøg på Giudeccaøen næsten uden
turister, kirkegårdsøen San Michele,
glasøen Murano, den næsten forladte ø
Torcello, samt smukke Burano, hvor hvert
eneste hus er malet i stærke farver.
Vi vil besøge alle øerne, gå i land og nyde
en kop kaffe, spise frokost eller en stor is,
mens vi fordyber i de enkelte øers
særegne karakter.

Vi skal bo på det 2-stjernede Hotel Sorriso,
som byder på en misundelsesværdig
beliggenhed ikke langt fra bl.a. La Biennale.
Hotelværelserne er moderne og har alle
klimaanlæg, balkon og private badeværelser.
Hotellet ligger 5-10 minutters gang fra vores
værtsroklub Circolo Canottieri "DIADORA".
Vi bor fast på hotellet. Deltagerne booker selv
overnatninger på hotellet, idet det sikrer den
højeste grad af fleksibilitet, hvis nogle skulle
ønske at udvide opholdet i Venedig med nogle
dage før/efter roarrangementet.
Turledelsen guider gerne omkring den
praktiske bookning. Deltagerlister udsendes
inden turen, så der er mulighed for at gå flere
sammen om et værelse.

Forplejning
Morgenmaden er inkluderet i værelsesprisen
og serveres hver dag i spisestuen.
Frokosten er inkluderet i turens pris. Vi
handler dagligt i et lokalt supermarked: lækre
italienske oste – formagella med oliven,
pecorino, gorgonzola – skinke, som har været
en del af den italienske madkultur i mere end
2000 år, ciabatta brød og frisk frugt.
Frokosten medbringes i bådene.
Aftensmaden kan vi spise sammen eller i
forskellige grupper. Den er ikke inkluderet i
turens pris. Til gengæld er vandbuskort på
rodagene med i turens pris, så deltagerne frit
kan komme rundt i hele Venedig. Kortet kan
desværre ikke benyttes til transport til/fra
lufthavnen.
.Praktiske

bemærkninger

På de næste sider beskrives de enkelte ture.
Ret til ændringer forbeholdes.

Tur 1: Torsdag d. 10. maj – søndag d. 13. maj
Ankomst torsdag d. 10. maj. Indtjekning på hotel Sorriso fra kl. 14:00. Bådene læsses af
traileren.
Fredag d. 11. maj: Rotur sydpå langs Lidoen ned til lagunens sydligste område ved Chioggia.
Anslået distance 50 km.
Lørdag d. 12. maj: Rotur nordpå op til lagunens nordøstligste hjørne mod Jesolo. Anslået
distance 50 km.
Søndag d. 13. maj: Rotur rundt om de mærkværdige øer San Michele, Murano, Torcello, San
Giorgio, Burano og Giudecca samt rundt i Venedig herunder kanal Grande. Anslået distance 40
km.
Turen slutter med italienske bobler og jordbær efter rengøring af bådene.
Pris: 2000 kr.
Turleder:
Lina Birgitte Johansen - Svendborg Roklub - johansenlinabirgitte@gmail.com - 5154 5834
Peter Ley - Roklubben Furesø - peterley118@gmail.com - 5125 0609

Tur 2: Søndag d. 13. maj – torsdag d. 17. maj
Ankomst søndag d. 13. maj. Indtjekning på hotel Sorriso fra kl. 14:00.
Mandag d. 14. maj: Rotur sydpå langs Lidoen ned til lagunens sydligste område ved Chioggia.
Anslået distance 50 km.
Tirsdag d. 15. maj: Rotur nordpå op til lagunens nordøstligste hjørne mod Jesolo. Anslået
distance 50 km.

33, 2.tv., 5700 Svendborg, 2512 6625,

Onsdag d. 16. maj: Rotur rundt om de mærkværdige øer San Michele, Murano, Torcello, San
Giorgio, Burano og Giudecca samt rundt i Venedig herunder kanal Grande. Anslået distance 40
km.
Torsdag d. 17. maj: Rotur ad Canale Caligo, Flume Sille og Canale Lanzoni. Anslået distance 50
km
Turen slutter med italienske bobler og jordbær efter rengøring af bådene.
Pris: 2700 kr.
Turledere:
Lene Søby - Silkeborg Roklub – l.soeby@gmail.com - 3025 4131
Peter Ley - Roklubben Furesø - peterley118@gmail.com - 5125 0609

Tur 3: Torsdag d. 17. maj – søndag d. 20. maj
Ankomst torsdag d. 17. maj. Indtjekning på hotel Sorriso fra kl. 14:00.
Fredag d. 18. maj: Rotur sydpå langs Lidoen ned til lagunens sydligste område ved Chioggia.
Anslået distance 50 km.
Lørdag d. 19. maj: Rotur nordpå op til lagunens nordøstligste hjørne op mod Jesolo. Anslået
distance 50 km.
Søndag d. 20. maj: Deltagelse i den store regatta Vogalonga.
Turen slutter med italienske bobler og jordbær, når bådene er læsset på traileren
Pris: 2200 kr.
Turledere:
Lene Søby - Silkeborg Roklub – l.soeby@gmail.com - 3025 4131
Peter Ley - Roklubben Furesø - peterley118@gmail.com - 5125 0609

Vogalonga
Siden 1975 er Vogalonga afviklet i Venedig. Det er en ro-regatta for alle typer af robåde.
Antallet af deltagende både er igennem årene svulmet op til flere tusinde med roere fra hele
Europa. Distancen er 30 km ud imellem flere af de mærkværdige øer. Deltagelse i løbet er
nærmest en surrealistisk oplevelse!

Tilmelding til Venedig
Tur 1
10/5 – 13/5

Sæt
X

Tur 2

Sæt
X

Tur 3

13/5 – 17/5

Sæt
X

17/5 – 20/5

(Vælg kun én tur)
Klub:
Navn:
Adresse:
Postnr./by :
Email:
Tlf.nr:

______________________

Fødselsdato:

Langtursstyrmand: Nej/ Ja År: __________

Roerfaring/antal år: ________________

Antal km hhv. 2016/2017

/ ________

T-shirt-str.: S – M – L - XL – XXL (cirkel omkring det ønskede) Dame-  Herremodel 
Har tidligere deltaget på DFfR-ture i ind-/udlandet JA  NEJ  - hvis ja, hvornår?
____________________________________________________________________________
Skulle der ikke være plads på den af mig ønskede
tur, har jeg evt. mulighed for i stedet for at deltage i:
_____________________________________
Deltagers underskrift


Tur 1


Tur 2


Tur 3

_____________________________________
Formand eller rochefs underskrift

Klubben godkender med sin underskrift denne roer til den ønskede ferielangtur og er indforstået
med at stille en velfungerende 2-årers langtursbåd med fornødent udstyr vederlagsfrit til rådighed
fra tirsdag d. 8. maj til onsdag d. 23. maj.
Spørgsmål stiles til, og tilmeldinger til turene sendes til
Lene Søby – l.soeby@gmail.com - 3025 4131 senest d. 15. november.

