
THÔNG TIN HỖ TRỢ THAM GIA HỘI TRẠI SIVIDUC JENA 2017 

(Địa điểm tổ chức sự kiện, chỗ ngủ và tham quan Thành phố) 

 

1./ Campus Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 
(Link google earth: https://www.google.de/maps/place/Campus+Friedrich-Schiller-

Universit%C3%A4t+Jena/@50.9250136,11.5821053,467a,35y,39.31t/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sErnst+abbe+p
latz+campus!3m4!1s0x47a6a8bd4e81bd47:0x3f6530a03066130!8m2!3d50.92867!4d11.5819012) 

Sự kiện: 

• Đêm chung kết Gala Sivita 2017 (Hörsaal 1) 
• Talkshow Nghiên cứu, học tập và Việc làm SiviDuc 2017 (Seminar Room 2.43) 
• Hội nghị thường niên Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (Seminar Room 206) 

Địa chỉ: Carl-Zeiss-Straße 3, 07743 Jena 

Phương tiện đi lại: 

a.Đi bộ    

Các bạn có thể dễ dàng đi bộ đến Campus-Universität-Jena khi xuống từ hai bến tàu 
lớn tới Jena đó là Jena Paradies và Jena West (cụ thể như hình vẽ).  



   
 

b.Phương tiện công cộng 
 
Phương tiện Số Bus/Tram (Richtung) Bahnhof/Haltestelle 

 (Từ Jena West) 10,11,12 (Stadtzentrum) 

Teichgraben, Stadtzentrum 
(Sau đó xuống đi bộ vào 
Campus Universität, Ernst-
Abbe-Platz) 

Phương tiện Số Bus/Tram (Richtung) Bahnhof/Haltestelle 

 (Từ Jena Paradise) 
Linie 5 (Ernst-Abbe-Platz) Ernst-Abbe-Platz 

Linie 1, Linie 4 (Zwätzen) Stadtzentrum Löbdergraben 

 (Từ Jena Göschwitz) Linie 1, Linie 4 (Zwätzen) Stadtzentrum Löbdergraben 

2./ Sport Forum 

Sự kiện: Giải bóng đá Sividuc Champions League Jena 2017 

Địa chỉ: USV Jena e.V, Oberaue 1, 07745 Jena 

Để tham gia và cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình tại Trung tâm thể thao Sportforum 
các bạn sử dụng Straßenbahn Linie 1, Linie 4 hoặc Linie 5 và dừng lại tại một trong hai 
bến Jena Paradies hoặc Jenartal. Sau đó đi bộ tới địa điểm tổ chức là USV Jena như hình vẽ 



  
3./ Halle để nghỉ qua đêm 

Địa chỉ: 

i. Khu vực Jena Paradies Bus Bahnhof 

Halle 1: Karl-Volkmar-Stoy-Schule, Paradiesstraße 5, 07743 Jena  

Phương tiện Số Bus/Tram - Richtung Bahnhof/Haltestelle 

 Straßenbahn Linie 1, Linie 4, Linie 5 Jena Paradies 

 

ii. Khu vực Winzerla 

Halle 2: Ernst-Abbe-Gymnasium, Ammerbacher Str. 21, 07745 Jena  

Halle 3: Grundschule an der Trießnitz, Buchenweg 34, 07745 Jena 

Phương tiện Số Bus/Tram - Richtung Bahnhof/Haltestelle 

  Straßenbahn Linie 2, Linie 3 Winzerla 

 

FAQ chú thích 

1. Có cần thêm chi phí chỗ nghỉ do BTC sắp xếp? Câu trả lời là không, giá vé tham dự 
Hội trại Jena Sommer Camp 2017 đã bao gồm cả chỗ ngủ nghỉ, các bạn chỉ cần tự chuẩn bị 
túi ngủ cho mình thôi. 

2. Nếu tôi không muốn nghỉ tại chỗ do BTC sắp xếp, thì có thể tìm chỗ nghỉ khác với 
giá cả hợp lý không? Không sao cả, bạn có thể tìm thấy rất nhiều khách sạn giá rẻ tại Jena 
thông qua website https://www.booking.com/. Các khách sạn như Hotel am Paradies, Ibis 
Jena,… là những khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố rất thuận tiện cho việc tham 
quan và tham gia các hoạt động của hội trại 



3. Tôi muốn thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa tại Thành phố Jena? Có rất 
nhiều địa điểm tham quan và thưởng thực ẩm thực với giá cả hợp lý dành cho các bạn. Dưới 
đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài địa chỉ mà các bạn sinh viên học tập tại Jena rất 
thường hay ghé thăm: 

1,Fritz Mitte – Frittierstation 

Adresse: Johannispl. 21, 07743 Jena (imbiss) hoặc Fritz Mitte Eatery & Bar, Neugasse 5, 
07743 Jena (restaurant)	

Một địa điểm quen thuộc của tất cả sinh viên học tập tại Jena. Đặc biệt dành cho các tín đồ 
Pommes. Giá cả cực rẻ và hợp lý dành cho sinh viên. 

2, Scala- Turm Hotel Restaurant 

Adresse: Leutragraben 1, 07743 Jena 

Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thương mại Neue Mittel( Tòa nhà 
cao nhất của Thành phố Jena). Các bạn có thể kết hợp vừa ăn tối vừa ngắm toàn cảnh thành 
phố Jena xinh đẹp khi chọn ăn tại Nhà hàng này. 

3, Hotalo Asia 

Adresse: Goethe Galerie -Carl-Zeiss-Platz 4, 07743 Jena 

Quán ăn của người Việt nằm ngay trong Trung tâm thương mại Goether Galerie, bên cạnh 
Campus Universität Jena. Với rất nhiều đồ ăn Châu Á và bán giá cực rẻ dành cho sinh viên. 
Các bạn có thể tới đây mua cho mình những xuất ăn nhanh, gọn, nhẹ trong lúc tham gia các 
hoạt động của Hội trại. 

4. Có thể ăn uống ngay tại khu vực Campus của trường Đại học? Câu trả lời tất nhiên là 
CÓ, khu vực Campus của trường có Mensa và Cafeteria. Các bạn hoàn toàn có thể mua đồ 
uống và đồ ăn ở đó. Giá đồ ăn đối với Sinh viên trung bình từ 3-5e/suất. 

5. Giá vé khi sử dụng phương tiện công cộng tại Jena là bao nhiêu? 

Khi sử dụng các phương tiện công cộng tại Jena chúng ta phải mua vé lượt 2e/lượt( có giá 
trị trong 60 phút) hoặc vé ngày là 5,1e/ngày/người. 

Chúng tôi khuyến khích các bạn nên mua vé theo nhóm 5 người với giá là 10e/ngày(được sử 
dụng tất cả các phương tiện công cộng tại Thành phố Jena. Nếu bạn tới Jena một mình, bạn 
có thể liên hệ với BTC để có thể ghép nhóm với các bạn khác để mua vé. 

6. Ban tổ chức có cử người đưa đón các đoàn khách tham dự Hội trại? Các đoàn có nhu 
cầu người hướng dẫn đón đoàn xin LIÊN HỆ TRƯỚC với BTC. 

7. Phòng để đồ cho các bạn tham gia hội trại? 

Các bạn chủ động bố trí cất giữ đồ đạc, mang theo người hoặc trong 
phương tiện đi lại (nếu bạn đi xe cá nhân), hoặc nhà bạn bè (nếu bạn có 
bạn bè tại Jena), hoặc mang theo khóa cá nhân để gửi đồ tại phòng gửi đồ 
của Uni (đến 10h tối). Cụ thể xem hình bên phải. 

Trường hợp nếu đồ đạc của bạn nhiều và không thể bố trí mang theo 
người, BTC bố trí riêng một phòng 3.76 (tầng 3) trong Uni Campus để đồ 
cho các bạn. Nhưng lưu ý, phòng 3.76 chỉ mở cửa trong thời gian cố định 



là 10 phút đầu tiên của các giờ (ví dụ 14:00-14:10, 15:00-15:10,…). Do vậy, đề nghị các 
bạn muốn gửi hoặc lấy đồ thì có mặt trước cửa phòng tại thời điểm đó. 

8. Việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân?  Tất cả các địa điểm tổ chức hội trại đều có 
chỗ đỗ xe miễn phí ( Các đoàn sinh viên tham dự có sử dụng xe bus lớn >45 chỗ ngồi xin 
vui lòng liên hệ trước với BTC để sắp xếp chỗ đỗ xe) 

9. Những lời khuyên từ BTC 

Ø Các bạn là sinh viên luôn mang theo Thẻ học sinh/Sinh viên bên mình. Có rất nhiều 
ưu đãi dành cho học sinh/sinh viên tại các địa điểm tham quan trong Thành phố) 

Ø Nếu bạn tới Jena một mình, liên hệ sớm nhất có thể với Ban tổ chức để ghép với các 
đoàn sinh viên để có chi phí sinh hoạt và di chuyển hợp lý nhất. 

Ø Chuẩn bị cho mình đầy đủ vật dụng cá nhân, quần áo ấm và túi ngủ 
Ø Lên kế hoạch chi tiết tham gia Hội trại và luôn giữ liên lạc với Ban tổ chức để chúng 

tôi có thể đón tiếp các bạn một cách chu đáo nhất.  

10. Thông tin liên hệ thành viên Ban tổ chức tại Jena:  

 

Mr. Phạm Quốc Hưng – SĐT 0152 38542537 

Mr. Đoàn Quang Huy – SĐT 0176 75631253 

Mr. Nguyễn Xuân Hào – SĐT 0162 6122966 

Mr. Bùi Tuấn Linh – SĐT 015215683310 

Mr. Nguyễn Đăng Thành – SĐT 0159 02201849 

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI SIVIDUC-SOMMER CAMP JENA 2017 

 

 

 

  


