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Klassikernes Rejseforening

"

                  Turen gennemføres!

Denne tur er en rejse til og mellem Grækenlands to 

største byer, Thessaloniki og Athen. Thessaloniki  blev 

grundlagt i 315 f. Kr. og blev hurtigt den vigtigste by 

i det nordlige Grækenland. 

I byzantinsk tid var Thessaloniki by nummer to efter 

Konstantinopel. Byen var under osmannisk styre frem 

til 1912, hvor den bliver en del af Grækenland. Nær 

Thessaloniki ligger de gamle makedonske hovedstæ-

der Pella og Vergina, hvor man kan se kongegravene. 

På vejen mod Athen besøger vi  klostrene i Meteora 

og slagpladsen Thermopylæ, hvor spartanerne holdt 

stand mod perserne i 480 f. kr. Vejen går forbi Delfi 

med det kendte orakelanlæg. I Athen koncentrerer vi 

os om Akropolis og Akropolis museet.



DAGSPROGRAM 
1. dag
Afrejse fra København til Thessaloniki. På 
ankomstdagen er der om aftenen arrangeret 
fælles middag på hotellet.

2. dag
Vi går til den gamle bydel, Ano-Poli, der 
overlevede den store brand i 1917. Her ser vi  
Nikolaos Orphanos kirken med en velbevaret 
freskoudsmykning af meget høj kvalitet fra 
den byzantinske tid. Dernæst går vi langs 
resterne af den 7 km lange bymur hen til 
Osios David kirken med en berømt mosaik 
i apsis af en skægløs Kristus. Dagens sidste 
kirke er Agios Demetrios som er viet til byens 
skytshelgen. I nærheden af kirken ligger den 
krypt, hvor han led martyrdøden omkring 
300 e.Kr.

Om eftermiddagen mødes vi på Aristoteles 
pladsen og går hen til byens vartegn, Det 
Hvide Tårn, med en udstilling om byen gen-
nem tiderne. Derefter går vi langs vandet til 
statuen af Alexander den Store. Dagens pro-
gram slutter med besøg i Det Arkæologiske 
Museum og Det Byzantinske Museum, der på 
hver sin måde uddyber kendskabet til byen.

3. dag
Afgang fra hotellet til fods til Eleftherias 
pladsen fra 1867. Vi går forbi to markeder 
med en atmosfære, der bringer tanken hen 
på en tyrkisk bazar, og når frem til kirken 
“Vor Frue af Kobbersmedene” fra 1028. Den 
blev som de fleste kirker omdannet til moské 
i den osmanniske periode. Tæt herved lig-
ger Det Romerske Forum, byens centrum, 
da den var hovedstad i den romerske pro-
vins Makedonien. Næste mål er basilikaen 
Acheiropoietos. Herfra følger vi oldtidsvejen 
Via Egnatia hen til Hagia Sofia kirken, som 
stammer fra 700-tallet og som har fresker og 
mosaikker fra 800- og 900-tallet.

Om eftermiddagen mødes vi ved Det Hvide 
Tårn og går hen til Galerius paladset og 
Galeriusbuen, en triumfbue opstillet i 298 e.Kr. 
til minde om sejren over partherne. Rotunden 
er opført som mausolæum for Galerius, men 
senere ombygget til kirke og til  moské. Hvis 
tiden tillader det, afsluttes turen med en 
afstikker forbi det hus, hvor grundlæggeren af 
det moderne Tyrkiet, Kemal Atatürk, blev født. 
Husk at medbringe pas for at komme ind.
 
4. dag
Efter morgenmaden er der afgang fra hotellet 
med egen bus. Vi besøger først Pella, der blev 
Makedoniens hovedstad omkring 400 f. Kr. Byen 
er anlagt med et system af gader, der skærer 
hinanden i rette vinkler, den såkaldt hippodami-
ske byplan. Alexander den Store er født i Pella, 
hvor han også blev undervist af Aristoteles. 
I det nyindrettede museum vises de mange 
mosaikker, der stammer fra byen, bl.a. én, hvor 
vinguden Dionysos rider på en panter.

Næste punkt på dagens program er et besøg i 
Verginia, antikkens Aigai med de makedonske 
kongegrave og det teater, hvor Alexanders far 
blev myrdet. På museet kan man se et guldskrin 
med den 16-takkede makedonske stjerne.

Hen på aftenen ankommer vi til Kalambaka, 
hvor vi overnatter og spiser fælles aftensmad 
på hotellet.

5. dag
Vi besøger et par af Meteora klostrene på de 
stejle, 300 m høje klippeformationer dannet 
af sandsten og konglomerat. Efter frokost 
kører vi sydpå til Thermopylæ for at gøre et 
kort holdt ved det sted, hvor Leonidas og de 
300 spartanere i 480 f. Kr. led heltedøden 
i forsvaret af Grækenland mod de fremryk-
kende persere. Beretningen om den tapre 
modstand hører til de mest kendte af antik-
kens mange krigeriske bedrifter. 

Vi fortsætter turen over Amfissia med de 
mange olivenlunde til Delfi. I Delfi over-
natter vi og spiser fælles aftensmad på 
en restaurant ved siden af hotellet. 

 

6. dag
Efter morgenmaden kører vi med egen bus 
ud til det hellige område med udgravninger-
ne i Delfi, hvor vi tager en grundig rundtur. 
Stedet blev i oldtiden opfattet som verdens 
midte. Zeus sendte sine ørne ud fra verdens 
yderste egne, og de mødtes i Delfi. Derfor 
stod her en sten, der markerede verdens 
navle. Området er indviet til Apollon, der 
gennem oraklet gav sin visdom til kende. 
Præstinden Pythia sad på en trefod, der var 
placeret over en åbning i jorden, og ved den 
kraft, der steg op fra jorden, kom hun i trance 
og blev et talerør for guden. Vi skal bl.a. se 
Apollons tempel, et teater, et stadion og en 
række skatkamre, som de græske byer skæn-
kede til oraklet i Delfi.

Efter frokost, som foregår på egen hånd, 
besøger vi det smukke museum med de 
mange fund fra området, bl.a. den berømte 
bronzestatue af en vognstyrer. Derefter kører 
vi videre til vores hotel i Athen.

7. dag
Vi går forbi Agora, byens gamle torv og 
Areopagos, hvor apostlen Paulus introduce-
rede athenerne for kristendommen, og når 
frem til Akropolis. Oldtidens græske byer 
blev i hovedreglen alle anlagt på og omkring 
en klippe, der lod sig befæste og forsvare. 
Den mest berømte er Athens Akropolis. På 
denne klippe boede først kongerne og sene-
re gav den plads til byens hovedhelligdom, 
Parthenontemplet. De bygninger, der nu står 
på klippen, stammer fra Athens storhedstid i 
det femte århundrede f. Kr., og de har været 
normgivende for megen senere arkitektur. Vi 
skal se Parthenon, Erechteion, Nike-templet 
og Propylæerne (Portbygningen). De stam-
mer alle fra Athens storhedstid i 400-tallet 
f. Kr.

Efter frokost, som foregår på egen hånd, 
tager vi det nye Akropolis museum fra 2010 
i øjesyn. Dette museum rummer de originale 
skulpturer fra templerne på Akropolis samt 
de statuer, der tidligere var udstillet i det 
gamle museum oppe på selve Akropolis. Til 
sidst går vi ind i Plaka for at stifte bekendt-
skab med nogle af bydelens antikke monu-
menter.

8. dag
Bustransfer til lufthavnen og hjemrejse.

Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 23 og max 
35 gæster.

Hotel ABC***
3-stjernet hotel centralt beliggende i 
Thessaloniki. Værelser med bad/toilet, TV, 
telefon, minibar, air-condition og hårtør-
rer. Hotellet har i øvrigt bar og lounge. 
Morgenmaden er inkluderet.
Læs mere: http://www.hotelabc.gr/en/

Hotel Rex***
3-stjernet hotel centralt beliggende i 
Kalampaka. Værelser med bad/toilet, TV, 
telefon, air-condition og hårtørrer. 
Hotellet har i øvrigt restaurant og tagter-
rasse. Morgenmad er inkluderet. Læs mere: 
http://www.hotelrex.gr/en_GB/c/seo

Acropole Hotel***
3-stjernet hotel centralt beliggende i Delfi. 
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, air-
condition, safety boks og hårtørrer. 
Hotellet har i øvrigt bar og lounge. 
Morgenmad er inkluderet. 
Læs mere: www.delphi.com.gr

Evripides Hotel**
2-stjernet hotel centralt beliggende i 
Athen, ikke langt fra Akropolis og i gåaf-
stand fra den gamle bydel Plaka. Værelser 
med bad/toilet, TV, telefon, air-condition, 
safety boks, køleskab og hårtørrer. 
Hotellet har i øvrigt bar, tagterrasse og 
lounge. Morgenmad er inkluderet. Læs 
mere: www.evripideshotel.gr

Fra Thessaloniki 
til Athen

d. 08.04 - 15.04 2017
kr. 7.398,-



Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse København – Stockholm - 
Thessaloniki – Athen – København med 
SAS
-Alle skatter og afgifter pr. juni 2016
-Lufthavnstransfer hotellet t/r 
-Rundrejse i bus jf. rejseplan
-7 nætter i delt dobbeltværelse inkl. 
morgenmad
-Aftensmad på hotellet på ankomstda-
gen
-Aftensmad på hotellet i Kalampaka
-Aftensmad på restaurant ved siden af 
hotellet i Delfi
-Alle udflugter og transfers som anført i 
programmet ekskl. entréer og offentlig 
transport
-Danske faglige guider som ledsager 
gruppen fra Danmark

Tur 13 - Fra Thessaloniki til Athen

Afrejse d. 08.04 2017 kl. 11.45
Hjemkomst d. 15.04 2017 kl. 22.00

Pris pr. person 7.398.-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.200,-

Tilslutningsfly med SAS er muligt pr. 
forespørgsel.

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 449,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 252,-
Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb. 449,-
Prisen er angivet for rejsende under 70 
år og er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.

Hotelovernatning i København
For gæster som kommer fra Jylland eller 
Fyn, og som rejser fra Kastrup, er der 
mulighed for at tage en overnatning i 
København. Vi kan tilbyde overnatning 
til fordelagtige priser på Quality Airport 
Hotel Dan. Kontakt AlfA Travel for yderli-
gere information - på 70 22 88 70.

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 turen til Thessaloniki/
Athen er TUR 13. 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 bestillings-
formular 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 samt 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 2017
-Rundrejse Toscana og Umbrien fra 9.298,-
 
-Kulturrejse til Wien fra kr. 7.798,-

-Rundrejse fra Thessaloniki til Athen fra

 kr. 7.398,-

-Rundrejse Provence fra kr. 9.898,-

PROGRAM EFTERÅR 2017
-Romerne ved Adriaterhavet / Kroatien

 fra kr. 8.998,-

-Klassiske Rom fra kr. 10.598,-

-Rundrejse på Peloponnes fra kr. 7.398,-

-Sicilien fra kr. 9.998,-

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 monumen-
ter og museer, der knytter sig til den klassiske antikke periode, inddrager vi naturligvis også andre historiske 
seværdigheder på lokaliteterne.

Vi lægger vægt på, at indholdet på vores ture har et bredt og højt fagligt indhold. Alle vores guider 
arbejder 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., hvilket 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), Gitte Engelund (cand. mag. i historie 
og oldtidskundskab) og Albert Lange (cand. mag. i latin, græsk, religion og filosofi). 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


