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Klassikernes Rejseforening

Klassikernes 30 års JUBILÆUMSSÆSON - Klassikernes R

FIRENZE

d. 10.10 - 17.10 2015

DAGSPROGRAM
Dag 1
Efter ankomsten til Pisa kører vi til Firenze.
Dag 2 - Byrundtur og domkirken
Om formiddagen går vi en tur i Firenze. På
denne skal vi bl.a. se Piazza Annunziata og
Hittebørnshospitalet, der er et af de første
renæssancebyggerier i Firenze. Vi skal også
se flere af renæssancepaladserne fx Palazzo
Strozzi, Palazzo Medici-Riccardi og Palazzo
Rucellai.
Om eftermiddagen besøger vi Domkirken Santa
Maria del Fiori, og Dåbskapellet med de 3 forskellige døre, hvor man kan sammenligne de
forskellige stilarter.
Dag 3 - Kirkerne Santa Maria Novella og Santa
Croce
Om formiddagen besøger vi Santa Maria
Novella, der er en dominikanerkirke. Den er
bygget af den store renæssancearkitekt Alberti.
I kirken kan man bl.a. se Massaccios Treenighed
og Ghirlandaios fresker, der skildrer Jomfru
Marias liv. Mange samtidige florentinere er kommet med på freskerne. I tilknytning til kirken
ligger Det spanske Kapel, hvis fresker bl.a.
fremstiller den katolske lærdeThomas Aquimas
og den dominikanske ordens triumf.
Om eftermiddagen drejer det sig om franciskanerkirken Santa Croce og Pazzikapellet, endnu
en renæssancebygning. Igennem 500 år har det
været skik at rejse mindesmærker for kendte
florentinere i kirken bl.a. for Michelangelo og
Galilei. I kinker er der også nogle af de tidligste
fresker, malet af Giotto.

Hotel Royal
3-stjernet hotel centralt beliggende nær
den smukke Piazza Indipendenza i Firenze.
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, minibar, safety boks air-condition og hårtørrer.
Hotellet har i øvrigt bar og egen have.
Morgenmaden er inkluderet.
Bemærk! morgenmaden på hoteller i Italien
er ofte enkel og kun bestående af brød,
marmelade samt kaffe og the.
Læs mere på www.hotelroyalfirenze.it

Dag 4 - Udflugt til Volterra og San Gimignano
Bustur til Volterra og San Gimignano. Volterra er
en gammel etruskerby og den havde også stor
betydning i romertiden. Vi skal besøge museet,
der rummer mange etruskiske fund – ”Umbra
della Sera”, der har inspireret Giacometti, flere
sarkofager med motiver fra Iliaden og Odysseen
samt urner og keramik. Man kan også se et
romersk teater og en etruskisk-romersk byport.
Efter besøget i Volterra kører vi til San
Gimignano, undertiden kaldt middelalderens
New York på grund af de mange tårne. Her går
vi en tur i byen og ser kirken med fresker med
motiver fra Det gamle og det nye testamente
samt kapellet for den hellige Fina. Måske vil
man kunne genkende det fra filmen ”The hos
Mussolini”.
Dag 5 - Uffizierne
Formiddagen tilbringer vi på Uffizierne, hvor der
er en meget stor samling af malerier spændende fra middelalderen til ca. 1700. Oprindelig blev
Uffizierne bygget som kontorbygning men allerede fra begyndelsen begyndte storhertugen
af Toscana at bruge 1. sal til sin kunstsamling.
Her kan man se malerier af Giotto, Botticelli,
Leonardo da Vinci, Michelangelo og Caravaggio.
Eftermiddagen er til fri disposition. Den kan fx
bruges i San Marcoklostret med fresker af Fra
Angelico, i Brancaccikapellet med fresker af bl.a.
Filippo Lippi og Massacio eller på Akademiet,
hvor Michelangelos Davids statue står.
Dag 6 - Michelangelo og Fiesole
Om formiddagen skal vi se skulpturer af
Michelangelo på Bargello museet og Medicierne
gravkapel ved San Lorenzo kirken. Michelangelo
har her lavet gravmæler for 2 fyrster af medicislægten, Lorenzo og Giuliano med skulpturerne
Daggry og Tusmørke samt Nat og Dag.
Om eftermiddagen tager vi en bybus til Fiesole,
hvor der er ruiner fra etruskerne og romerne,
et lille museum og et lille, velbevaret klosterkompleks. Fra Fiesole er der en fin udsigt over
Firenze.
Dag 7 - Siena
Bustur til Siena. Siena er en gammel romerby
grundlagt af kejser Augustus. Der er nu ikke
mange spor af den i dag. Byen har været
centrum for mange kampe i middelalderen,
hvor den var en af Firenzes rivaler. Vi skal især
koncentrere os om rådhuset Palazzo Pubblico,
der har været inspirationskilde for Københavns
rådhus. I en af salene kan man se Lorenzettis
fresker med Det gode og Det onde Styre. Vi skal
også besøge domkirken, hvis ”tigerstribede”
ydre er meget karakteristisk. I kirken kan man
se Piccolominis bibliotek, Piccolominifamilien er
også kendt som pave Pius 2. og 3. Der vil blive
tid til at smage de berømte Sienakager.

kr. 8.998,-

Dag 8 - Pisa og hjemrejse
Vi forlader Firenze efter morgenmaden og kører
til Pisa, hvor vi skal se Campo dei Miracoli –
domkirkepladsen i Pisa. Her skal vi se 4 bygninger fra 1000 og 1100-tallet bygget i det man
kalder Pisa stil, en norditaliensk romansk-gotisk
stil. Selv om domkirken, påbegyndt 1063, blev
restaureret efter en brand i 1595 er den et fint
eksempel på denne stil. De 68 søjler har kapitæler, der er inspireret af antikke søjlers kapitæler.
Campanilen – Det skæve Tårn – kender alle; det
er påbegyndt i 1173 og allerede da det nåede
ca. 10 meters højde begyndte det at hælde.
Dåbskapellet er også oprindeligt romansk men
fik i 1200- tallet gotiske træk i overetagerne,
bygget af Nicola og Giovanni Pisano. Det 4. byggeri er Camposanto, kirkegården, der har form
som en klostergård og som er bygget i gotisk
stil. Her kan man se fresker med motiverne
Dødens Triumf og Dommedag fra 1300-tallet.
Efter frokost på egen hånd i Pisa kører vi til lufthavnen og flyver tilbage til København.
Deltagerantal & tilmeldingsfrist
Rejsen gennemføres med minimum 23 og maximalt 35 gæster. Fristen for tilmelding er senest
d. 01.07 2015.
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REJSEFAKTA
Tur 9 - FIRENZE
Afrejse d. 10.10 2015 kl. 13.15
Hjemkomst d. 17.10 2015 kl. 19.55

Pris pr. person 8.998.-

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Firenze er
TUR 9. 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 bestilling, fremsender vi en faktura med to giroindbetalingskort. 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 afbestillingsforsikring 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 forbindelse 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.
TILMELDINGSFRIST
Seneste frist for tilmelding er d. 01.07 2015

Prisen inkluderer:
-Flyrejse direkte København - Pisa t/r
-Alle skatter og afgifter pr. dec.2014
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-7 nætter i delt dobbeltværelse på
Hotel Royal
-Alle udflugter og transfers som
anført i programmet ekskl. entréer
-Entré til Santa Maria Novella
-Entré til Uffizierne
-Entré til Domkirken i Siena
-Danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark
Tillæg
Enkeltværelse kr. 1.600,BEMÆRK!
Turistskat på 3 Euro pr. person
pr. nat betales i receptionen ved
amkomst.
Forsikring
Enkeltværelsefrakr.kr.1250,Afbestillingsforsikring
546,Årsrejseforsikring kr. 252,Årsrejseforsikr. inkl. afbestilling kr. 449,Pris er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.
Prisen er gældende under 70 år.
Hotelovernatning i København
For gæster som kommer fra Jylland
eller Fyn er der mulighed for at tage
en overnatning i København. Vi har
kontakt til Quality Hotel Dan, hvor vi
kan tilbyde overnatning til fordelagtige priser.
Kontakt AlfA Travel for yderligere
information - 70 22 88 70.

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

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING
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 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 gymnasiet 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), 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.

PROGRAM PÅSKEN 2015
-NYHED! Rundrejse Grækenland kr. 7.298,-Vesttyrkiet fra kr. 7.198,-

PROGRAM EFTERÅR 2015
-NYHED! St. Petersborg & Helsinki
-Rom fra kr. 7.898,-Istanbul fra kr. 6.598,Der findes en rejsebeskrivelse for hver
af vore rejser. Du kan downloade programmet på vores hjemmeside som er
www.klassikerne.dk.
Programmet for efteråret 2015 er foreløbigt. Priser og rejsebeskrivelser offentliggøres løbende på hjemmesiden.

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 programmets 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 naturligvis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening samt tilsluttet Rejsegarantifonden reg. 2354.

KONTAKT OS
Alle henvendelser bedes rettet til
Klassikernes Rejseforenings formand:
Hanne Christiansen
Brønlundsvej 9
9210 Ålborg SØ.
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk

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

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

