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                                    Rejsen gennemføres!

Apulien er sin helt egen og meget forskellig fra både f.eks. Toscana 

og Veneto i nord og Sicilien i syd. Landskabet er præget af den ste-

nede højslette Le Murge og det tilgrænsende Adriaterhav, og det er 

et solrigt område med olivenlunde og vinmarker. Apulien har en lang 

og spændende kulturhistorie med mange store seværdigheder, rig 

på facetter som alt i Italien, men endnu uden mange turister, og dog 

med et væld af hits på Unescos verdensarvsliste.

Vi skal på denne tur se minder fra og høre om oldgræsk kolonisering 

i Syditalien, de gamle romeres krige med Hannibal, gamle romerveje 

som Via Appia, vores forfædres, normannernes, erobringer hernede 

i middelalderen og deres afløsere i form af tysk-romerske kejsere. 

Vi skal også se på kirkebyggeri, mest i romansk stil, samt se den 

specielle udgave af barokken: Lecce-barokken, der er opkaldt efter 

den apuliske by Lecce. Vi skal på daglige busudflugter og køre igen-

nem og høre om særlige landskabelige formationer - bl.a. til den 

verdensberømte drypstenshule, Grotte di Castellana. Turen indehol-

der også besøg i de berømte Trulli-huse i byen Alberobello og de 

meget anderledes og karakteristiske klippehuse i Sassi-kvarteret i 

byen Matera. Et højdepunkt i Apuliens hovedby Bari, som også er 

vores faste udgangspunkt, er San Nicola-kirken, centrum for kulten 

omkring Sankt Nikolaj, også kendt som Santa Claus. Også gastrono-

misk er Apulien en rejse værd. Gå ikke glip af denne tur!



DAGSPROGRAM

Dag 1
Efter ankomsten til Bari og indkvartering på 
vores hotel, skal vi sammen spise på en restau-
rant der ligger i gåafstand fra hotellet. Vejen 
til restauranten vil være en kort orienterende 
byvandring. Undervejs vil vi høre overordnet 
om nogle fixpunkter i Baris bybillede som 
eksempelvis Piazza Umberto I, hovedstrøget 
Via Sparano og den gamle bydel Città Vecchia. 
Med lidt held kan vi se i retning af havet, som 
omgiver byen.

Den fælles middag er en 3-retters menu inklusiv 
vand.

Dag 2
Vi tager på turens anden dag på udflugt til 
Canne delle Battaglia, det sted hvor den kartha-
geniensiske general Hannibal – ja, ham med ele-
fanterne - i 216 f. Kr. slog de romerske generaler 
og konsuler L Aemilius Paulus og G Terientius 
Varro. På vejen gør vi holdt i byen Barletta ved 
en romersk kolossalstatue i bronze fra det 5. årh 
e. Kr., som siges at forestille den østromerske 
kejser Theodosius II. Den siges desuden at have 
oprindeligt stået i Ravenna.

Vi fortsætter herefter til Apuliens vartegn: 
Castel del Monte, det sagnomspundne otte-
kantede kastel, som den tysk romerske kejser 
Federico II lod bygge i det 13. årh. e. Kr. Federico 
II er den helt store skikkelse i Apuliens historie, 
og med sine mange initiativer inden for kunst 
og videnskab var han et sandt renæssancemen-
neske forud for sin egen tid. Castel del Monte 
ligger højt og smukt omkranset af uendelige 
olivenlunde.

Vi afslutter dagen i byen Trani med besøg i 
den store katedral. Katedralen ligger med sin 
enorme højde (kirken er i 2 niveauer) som et 
religiøst, kulturelt og også konkret fyrtårn på 
havnefronten. Katedralen er fra det 12. årh. e. Kr. 
og opført i romansk stil, i denne stilarts specielle 
apuliske udgave. Trani var en af de store han-
delsbyer i 1100-tallet og 1200-tallet og var på 
linje med Bari, Venedig, Genova og Pisa.
Udflugten varer hele dagen.

Dag 3
Vi tager igen på heldagsudflugt, og denne dag går 
turen til byen Taranto.

Taranto blev grundlagt i 706 f. Kr. som koloni af 
Sparta i Grækenland, og i Taranto er vi i hjertet af 
oldtidens Storgrækenland: Magna Graecia, som 
romerne kaldte det. Vi besøger det nyindrettede 
Marta-museum: Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto. Her har vi fokus på den store samling af 
græsk keramik: de græske vaser, og i de kendte 
stilarter: sortfigur og rødfigur.

Vi fortsætter herefter til byen Alberobello, med de 
hyggelige Trulli-kvarterer. En trullo er et lille rundt 
hus i sten og med kegleformet tag, ligeledes af sten. 
De er hvide, og de ældste af dem går tilbage til det 
15. årh. e. Kr. Man kan se trullo-huse mange steder 
på landet i Apulien, men kun i Alberobello er de en 
afgørende del af et bybillede.

Dag 4
Vi tager på heldagsuflugt om formiddagen.
Turen går til byen Altamura og egnen omkring. Først 
ser vi midt på den stenede højslette Le Murge - i en 
nationalpark - på en såkaldt pulo, et kæmpe hul i et 
karstlandskab, præget af forne tiders underjordiske 
floder, disses erosion og det overliggende landskabs 
stedvise sammenstyrtning. Dernæst kører vi igen-
nem et område, hvor man i 1993 gjorde et afgørende 
fund i menneskehedens historie: et fuldstændigt 
skelet af en meget tidlig neandertaler (ca. 150.000 f. 
Kr.), kaldet manden fra Altamura. 
 
Vi kører derefter ind til byen Altamura og fortsæt-
ter historien om manden fra Altamura på det lille 
museum Palazzo Baldassarre. Vi fortsætter derefter 
til byen Matera og går gennem Sasso Caveoso-
kvarteret med små stengrå huse, der er bygget 
direkte ind i byens stejle klipper. Der er tale om et 
oprindeligt fattigt område af byen, som i moderni-
tetens navn (og i kampen mod malaria) blev næsten 
ryddet fra 1950’erne og frem. Den fattige befolkning 
blev som en konsekvens heraf genhuset i socialt 
boligbyggeri i byens periferi. I dag er der igen blevet 
liv i klippehusene, der altid har ligget der som en 
fantastisk filmkulisse. Kvarteret har ’byggeri’, der går 
helt tilbage til 1200 tallet.

Dag 5
Om formiddagen på denne dag koncentrerer vi 
os om Bari. Baris historie går tilbage til antik-
ken, den er grundlagt af illyrerne og grækerne, 
og som under romerne var en vigtig havneby. 
Efter romerne kommer mange forskellige herskere 
til Bari, ostrogoterne, byzantinerne, saracenerne 
og normannerne, der som straf efter et oprør 
næsten jævner byen med jorden, og endelig kejser 
Federico, som gav byen mange privilegier. Senere 
overtager kongeriget Napoli magten, og i  en 
periode hersker østrigerne her. Byen bliver under 
2. verdenskrig bombet både af de allierede, og 
efter Italiens kapitulation, også af tyskerne.

Vi går ind i den gamle bydel Città Vecchia og ser 
på kirker ude som inde, først Baris katedral San 
Sabino, i romansk stil, fra det 11. til det 13. årh., og 
sæde for ærkebiskoppen i Bari-Bitonto.

San Sabino er den ene af Baris 2 vigtigste helge-
ner og fra 500 tallet – han var i øvrigt nært knyttet 
til Sankt Benedikt fra Monte Cassino. Kirken har 
både krypt og underkirke: succorpo, hvor vi kan 
se rester af et romersk hus.

Dernæst følger Baris hovednummer: San Nicola-
kirken, fra det 11. til det 12. årh. Kirken er i sin særli-
ge apulisk-romanske stil model for Apuliens andre 
romanske kirker. I denne kirke er krypten meget 
besøgt, fordi mange ortodokse kommer her. Skt. 
Nikolaj er som bekendt særlig vigtig for den orto-
dokse kirke. San Nicola-kirken rummer de jordiske 
rester af helgenen af samme navn;  San Nicola var 
biskop i Myra i det nuværende Tyrkiet, men søfolk 
fra Bari stjal liget og førte det til Bari, der derefter 
blev et vigtigt religiøst mål for pilgrimme.

Eftermiddagen og resten af dagen er til egen fri 
benyttelse.

Dag 6
Vi tager på heldagsudflugt til Brindisi og Lecce. 
Brindisi er en vigtig havneby, og var tilsvarende i 
oldtiden. Herfra sætter man over til/satte man over 
til fx Grækenland mod øst, og her endte den kendte 
romervej Via Appia, som blev påbegyndt af Appius 
Claudius Caecus i 312 f. Kr. Via Appias endepunkt blev 
senere, i det 2. årh. e. Kr., markeret med 2 impone-
rende søjler, der rejser sig højt over og smukt ud mod 
vandet. Søjlerne og deres plads i det romerske vejnet 
og bybillede er vores fokus.
 
Lecce venter ½ times kørsel længere sydpå. Her skal 
vi i byens hjerte se på 3 kirkefacader i den spæn-
dende og særlige Lecce-barokstil, hvis højdepunkt lå 
i 1600-tallet: Domkirken/Duomo, Santa Croce-kirken 
og San Matteo-kirken. Byen rummer også ikke ube-
tydelige rester af bl.a. et romersk amfiteater, som vi 
også kommer forbi.

Dag 7
Formiddagen er til fri disposition.
Vi kører dernæst ud til drypstenshulerne i Grotte 
di Castellana denne dag. Vi følger således indirek-
te op på historien om Altamura-neandertaleren 
fra tirsdagsudflugten. Grotterne er fra Kridttiden, 
for mere end 100 millioner år siden, og blev først 
endeligt opdaget i 1938. Siden da er de blevet 
besøgt af mere end 15 millioner mennesker, og 
er derfor en af Italiens helt store seværdigheder. 
Vi tager turen på ca. 1 km blandt stalaktitter og 
stalagmitter. Turen er med engelsktalende lokal 
guide.

Dag 8
Hjemrejsedag.

Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider 
/ max 35 gæster + 2 guider.

Hotel Grand Hotel Leon D'Oro, Bari****
4-stjernet hotel centralt beliggende ved
Baris historiske centrum. Værelser med
bad/toilet, hårtørrer, TV, telefon, airconditi-
on og minibar. Hotellet har i øvrigt elevator,
bar/lounge og restaurant med tagterrasse. 
Hotellet er egnet for bevægelseshæmmede.
Morgenmad er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Apulien
den 12.10 - 19.10 2019

kr. 9.798,-

http://www.grandhotel-leondoro.it/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København–München-Bari 
  t/r med Lufthansa 
- Alle skatter og afgifter pr. decem-
  ber 2018
- Bustransfer lufthavn – hotel t/r
- 7 nætter i delt dobbeltværelse 
  inkl. morgenmad
- Forudbetalte entréer jf. program
- Udflugter i egen bus jf. program
- 3-retters middag på ankomstdag-
  gen (inklusiv vand men ekskl. 
  øvrige drikkevarer)
- Rundvisning i drypstenshulerne,
  Grotte di Castellana på 1 km og
  med lokal engelsktalende guide
- Danske faglige guider som ledsag-
  ger gruppen fra Danmark 

Tur 7 - Apulien

Afrejse d. 12.10 2019 kl. 12.45
Hjemkomst d. 19.10 2019 kl. 18.45

Pris pr. person 9.798.-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.800,-

BEMÆRK! at man går meget på en
storbyferie, hvorfor det er nødven-
digt, at man er selvhjulpen.

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 594,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 278,-
Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb. 
495,-
Prisen er angivet for rejsende under 
70 år og er inkl. 1,1% skadesafgift til 
staten.

Bestil på www.klassikerne.dk eller 
rekvirér en bestillingsformular på 
Rejseforeningens sekretariat på 
telefon 86 69 19 87 eller mail info@
klassikerne.dk

BESTIL DIN REJSE

SÅDAN BESTILLER DU...

1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Apulien er 
TUR 7. Husk at angive alle deltageres navne præcis 
som de er anført i deres pas. Hvis du ikke kan tilmelde 
dig via nettet, kan du rekvirere en bestillingsformular 
hos Rejseforeningens Sekretariat, på telefon 86 69 19 87 
eller info@klassikerne.dk. 

2. Når vi har registreret og godkendt din bestil-
ling, fremsender vi en faktura med to giroindbe-
talingskort. Det ene skal bruges i forbindelse med 
indbetaling af depositum. Depositum andrager kr. 
1.500,- pr. deltager og forfalder til betaling 8 dage 
efter bekræftelsen. Husk! ønsker I afbestillingsfor-
sikring skal præmien for denne indbetales samtidig 
med depositum. 

Når du modtager din bekræftelse, er det vigtigt, 
at du kontrollerer, at alle dine rejsedokumenter  er 
korrekte.

3. Det andet indbetalingskort skal anvendes i for-
bindelse med indbetalingen af rejsens restbeløb. 
Restbeløbet skal indbetales 60 dage inden afrejse.

4. Ca. 10 dage inden afrejse fremsendes billetter, 
den endelige rejseplan og de endelige rejsetider.



Teknisk arrangør: AlfA Travel A/S - Nygade 5 - 7500 Holstebro - telefon 70 22 88 70 - fax 70 22 88 75

Alle henvendelser bedes rettet til 
Klassikernes Rejseforenings formand:
 

Hanne Christiansen 
Brønlundsvej 9
9210 Aalborg SØ. 
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM PÅSKEN 2019
- Det klassiske Grækenland fra kr. 7.298,- 

- Sicilien fra kr. 11.298,- 

- Rom & Napoli fra kr. 10.998,-

PROGRAM EFTERÅR 2019
- Trankebar fra kr. 14.295,-

- Athen fra kr. 8.298,-

- Apulien fra kr. 9.798,-

- Istanbul fra kr. 8.398,-

Du kan downloade programmerne for 
alle vores rejser på vores hjemmeside 
www.klassikerne.dk.

KONTAKT OS

Klassikernes Rejseforening blev stiftet på Viborg Katedralskole af en gruppe undervisere i de klassiske fag. 
Formålet med foreningen var og er at arrangere rejser til steder, der har haft betydning i den antikke græske 
og romerske verden. Desuden arrangeres rejser til steder, hvor man kan se, hvilken betydning antikken har haft 
for eftertiden – til steder, hvor den antikke inspiration er helt tydelig. Selv om kerneområdet er de monumenter 
og museer, der knytter sig til den klassiske antikke periode, inddrager vi naturligvis også de andre historiske 
seværdigheder på lokaliteterne.

Vi lægger vægt på, at indholdet på vores ture har et bredt, højt fagligt indhold. Alle vores guider arbej-
der frivilligt og ulønnet; fælles for dem er, at de alle gerne vil delagtiggøre andre i deres store viden 
og interesse om antikken, at de brænder for sagen. De er alle universitetsuddannede i relevante fag, 
fx oldtidskundskab, græsk, latin, historie, religion og klassisk arkæologi. De fleste underviser i gym-
nasiet eller på universitetet og er vant til at formidle deres viden. De er naturligvis alle dansktalende. 

Man bliver medlem af foreningen ved at deltage i en af rejserne. Kontingentet er pr. år 100 kr., der opkræves 
som et tillæg til rejsens pris. Foreningen holder generalforsamling i slutningen af januar og alle der har rejst 
med os det foregående år er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Tid og sted vil fremgå af vores 
hjemmeside www.klassikerne.dk.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer: Hanne Christiansen (formand, cand. mag. i historie, latin og 
oldtidskundskab), Ann-Mari Lebel (sekretær, cand. mag. i latin, engelsk og oldtidskundskab, bachelor i teologi), 
Kell Commerau Madsen (kasserer, cand. mag. i latin, fransk og græsk), Albert Lange (cand.mag. i latin, græsk, 
oldtidskundskab, filosofi og religion) og Povl Borre Andersen (cand. mag. et art. i latin, fransk, oldtidskundskab 
og italiensk). Bestyrelsen planlægger rejserne i samarbejde med guiderne.

Om rejserne
Da vores guider primært er faglige ledere på turen, må gæsterne ikke forvente, at de bliver taget ved hånden 
og ført rundt fra sted til sted i mindste detalje. Vi forventer, at gæsterne til en vis grad er i stand til at klare sig 
selv, men alle guider er naturligvis behjælpelige med at udpege mødesteder på kortet.
Man må regne med, at der skal gås en del på turene. Storbyferie er aktiv ferie og museumsbesøg stiller også 
krav til ens mobilitet.

Alle udflugter og rundvisninger, der er omtalt i programmet, er inkluderet i rejsens pris. I enkelte tilfælde vil 
nogle entreer også være inkluderet, fordi vi har været nødt til at bestille plads på museerne. Ellers er entreer og 
lokaltransport for egen regning. Der er altid inkluderet transfer mellem lufthavn og hotel. Der kan ske enkelte 
ændringer i programmet. Undertiden lukkes museer og udgravningsområder med ret kort varsel, men som 
regel vil vi have fundet alternative udflugtsmål. Priserne i programmet er de priser, der gælder ved program-
mets trykning. Der tages forbehold for prisændringr jf. rejsebestemmelserne.

Teknisk arrangør
Klassikernes Rejseforening er ikke et rejsebureau i traditionel forstand. Vi arrangerer som regel kun rejser i 
undervisningsinstitutionernes ferier, og vi står kun for rejsens indhold. Alt andet tager vores tekniske arrangør, 
AlfA Travel sig af. De booker hoteller, flybilletter og andet, der vedrører rejsens afvikling. AlfA Travel er naturlig-
vis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening samt tilsluttet Rejsegarantifonden reg. 2354.

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING


