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"

Det klassiske Grækenland er en rundrejse til steder med 

den største betydning for kultur- og samfundslivet i 

Europa. Vi får mulighed for at opleve mange spænden-

de monumenter fra antikken. De dansktalende, faglige 

guider fører os gennem seværdighederne.

Rejsen begynder og slutter i Athen. Vi skal selvfølgelig 

besøge Akropolis og byens antikke torv, Agora. Læg 

specielt mærke til besøget på det nye, spændende 

Akropolis Museum. Og på en byvandring kommer vi 

forbi nogle af de mange bygninger fra den tid, da Athen 

var blevet hovedstad i det selvstændige Grækenland.

Turen i bus byder på spændende arkæologiske områder 

og en betagende natur. Vi gør holdt 3 steder:

• I Delfi med det hellige område ved Apollontemplet

• I Olympia med stedet for oldtidens olympiske lege

• I Nauplion som udgangspunkt for besøg i Mykene og 

Epidauros
Turen ender i Athen med et besøg i Nationalmuseet, 

der indeholder mange imponerende fund inden for alle 

former for kunst fra antikken. 

Du vælger som altid selv, om du ønsker at deltage i alle 

de fælles programpunkter.

"Klassikernes Rejseforening

"

Bemærk! Rejsen gennemføres.



DAGSPROGRAM 
1. dag
Vi rejser med fly fra Københavns lufthavn til 
Athens nye internationale lufthavn, Eleftherios 
Venizelos. Fra lufthavnen kører gruppen sam-
let i bus til vores hotel og bliver indkvarteret. 
Derefter stifter vi bekendtskab med byen på en 
introducerende spadseretur, der slutter i Plaka, 
Athens gamle bydel.

2. dag
I dag skal vi først besøge Akropolis. Oldtidens 
græske byer blev i hovedreglen alle anlagt på og 
omkring en klippe, der lod sig befæste og for-
svare. Den mest berømte er Athens Akropolis. 
På denne klippe boede først kongerne, og 
senere 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 norm-
givende for megen senere arkitektur. Det dre-
jer sig om Parthenon, Erechteion, Templet for 
Nike (Sejren) og Propylæerne (Portbygningen). 
Derefter tager vi det nye Akropolis museum 
fra 2010 i øjesyn. Og efter frokost er det tid til 
et besøg på byens antikke torv (Agora) med 
Agoramuseet. 

Det var i antikken mødepladsen, hvor mange af 
byens officielle bygninger lå, og hvor handelsli-
vet og vigtige dele af det politiske liv udfoldede 
sig. Under besøget skal vi opleve de antikke 
ruiner, men vi skal også stifte bekendtskab med 
de praktiske sider af datidens politik, religion 
og handel.

3. dag
Inden vi begynder på dagens program, skal 
vi først tjekke ud af hotellet for at være klar 
til eftermiddagens afgang til Delfi. Dernæst 
tage vi på en byvandring, der bringer os forbi 
nogle af de bygninger, der blev opført, efter at 
Athen var blevet hovedstad i et selvstændigt 
Grækenland. Byggestilen var i denne periode i 
høj grad præget af, at man så tilbage på antik-
ken og de klassiske bygningsværker. Vi kommer 
bl.a. forbi Universitetet tegnet af den danske 
arkitekt Christian Hansen samt Videnskabernes 
Akademi og Nationalbiblioteket tegnet af bro-
deren Theophilus Hansen. Dernæst passerer 
vi Schliemanns Palæ, hvor den berømte arkæ-
olog, der bl.a. udgravede Troja og Mykene, 
boede frem til sin død i 1890. Nærved ligger 
Syntagma Pladsen med parlamentet og den 
ukendte soldats grav. Denne bygning fungerede 
som kongeslot indtil 1935. Endelig kommer vi 
forbi Zappeion, en udstillingsbygning opført i 
1870´erne, også tegnet af Theophilus Hansen. 
Vi passerer også Det panathenæiske Stadion, 
der blev genopført i anledning af de første 
moderne olympiske lege i 1896, og med de 
samme dimensioner, som det hesteskoformede 
stadion, som Lykurg lod bygge i 300-tallet f. Kr. 
Endelig er vi fremme ved Templet til Den olym-
piske Zeus og Hadrians Triumfbue, der begge er 
vidnesbyrd om denne kejsers store interesse for 
Athen. Så er det tid til frokost, og derefter går 
vi tilbage til hotellet for at gøre klar til afrejsen.
 
4. dag
Delfi ligger i en utrolig smukt og 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 pla-
ceret 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 tager en grundig rundtur, 
hvor vi skal se hele det udgravede område.
Delfi var også stedet, hvor De pythiske Lege 
fandt sted. Oven for det hellige område lig-
ger det stadion, der benyttedes til formålet. 
Desuden skal vi se det smukke museum med 
mange fine genstande fra området bl.a. den 
berømte bronzestatue af en vognstyrer.
Hen på eftermiddagen kører vi den smukke tur 
langs med Den korinthiske Bugt, og når vi er kørt 
over broen ved Antirion, er vi på Peloponnes. Vi 
fortsætter til vores hotel i Olympia.
 
5. dag
Olympia har givet navn til De olympiske Lege, 
der fandt sted første gang i 776 f. Kr. Da sport 
og religion dengang hørte tæt sammen, skal vi 
se både på bygninger, der tjente til sport som 
stadion, og på templer som Heratemplet 

og resterne af Zeustemplet, hvori der stod den 
berømte statue af guden i guld og elfenben lavet 
af Fidias. Også her tager vi en grundig rundtur, 
hvor vi skal se hele det udgravede område og 
det arkæologiske museum, der bl.a. indehol-
der fragmenter af gavlfelterne fra Zeustemplet. 
Østgavlen viser væddekørslen mellem kong 
Oinomaos og Pelops med Zeus som midterfigur 
og dommer; på vestgavlen fremstilles kampen 
mellem grækere og kentaurer med Apollon i 
midten som dommer.

Hen på eftermiddagen fortsætter vi til vores 
hotel i den smukke havneby Nauplion, en af 
Grækenlands mest pittoreske byer. Den var i 
øvrigt det moderne Grækenlands første hoved-
stad fra 1828-1834.

6. dag
Vi kører den korte tur til borgen i Mykene. Herfra 
blev store dele af Peloponnes styret i det 2. 
århundrede f. Kr. af herskere som Agamemnon. 
Vi skal se den store Løveport, De kyklopiske 
Mure, skaktgravene og et eksempel på en kup-
pelgrav, den såkaldte Atreus skatkammer. Til 
stedet knytter sig de spændende myter fra 
Homers Iliade, som vi også beskæftiger os 
med. Dernæst kører vi mod Epidauros. Efter 
en frokostpause tager vi denne helligdom for 
lægeguden Asklepios i øjesyn. Stedet havde 
sin glansperiode i det 4. århundrede f. Kr. Ved 
siden af ligger et meget velbevaret teater, de er 
berømt for sin enestående akustik.
På vejen tilbage til Athen gør vi holdt ved 
Det antikke Korinth med Apollontemplet og 
de mange ruiner fra Romertiden. Hvis tiden 
tillader det, vil vi også gøre et holdt ved 
Korintherkanalen for at fotografere, inden vi 
vender tilbage til Athen og tjekker ind på vores 
hotel.

7. dag
Om formiddagen besøger vi Nationalmuseet. 
Museet rummer en imponerende samling af 
antik kunst: skulpturer, vaser, mønter, smykker 
osv. Det er muligt at se minoiske vægmalerier 
fra den græske bronzealder, de berømte guld-
fund fra Mykene, de stor gravvaser fra geome-
trisk tid og meget andet.
Eftermiddagen er til fri disposition.

8. dag
Turen går igen mod Danmark. Bussen henter 
gruppen på hotellet og kører til lufthavnen, 
hvorfra vi flyver tilbage til København.

Dorian Inn Hotel - ændret!
3-stjernet hotel centralt beliggende tæt 
ved den gamle bydel i Athen. Hotellet 
har lobby samt udendørs swimming-
pool, restaurant og bar på tagterras-
sen, hvorfra der er udsigt til Akropolis. 
Værelser med bad/toilet, telefon, TV, 
aircondition og hårtørrer. 
www.dorianinnhotel.com/en/index.html
 
Parnassos Hotel, Delfi
3-stjernet hotel centralt beliggende i 
Delfi - tæt på museet og det arkæolo-
gisk område. Hotellet har lobby, café og 
en lille have. Værelser med bad/toilet, 
telefon, TV, aircondition og safety-boks. 
www.parnassos.org 

Neda Hotel, Olympia
3-stjernet hotel centralt beliggen-
de i Olympia - tæt på det arkæolo-
gisk område. Hotellet har restaurant, 
lounge, snack bar og udendørs pool. 
Værelser med bad/toilet, telefon, og TV.  
www.hotelneda.gr/

Hotel Victoria, Nauplion
2-stjernet hotel centralt beliggende 
tæt ved den gamle bydel i Nauplion. 
Værelser med bad/toilet, telefon, TV, 
aircondition og minibar. 
http://hotelvictoria.gr/

GRÆKENLAND
d. 28.03 - 04.04 2015

kr. 7.298,-
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Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse København - Athen t/r med 
Aegean Airlines
-Alle skatter og afgifter pr. aug. 2014
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-7 overnatninger i delt dobbeltvæ-
relse inkl. morgenmad
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet ekskl. entreér 
og offentlig transport 
-3 middage på hotel (Delfi, 
Olympia, Nauplion)
-Danske faglige guider som ledsa-
ger gruppen fra Danmark.

Tur 13 - GRÆKENLAND

Afrejse d. 28.03 2015 kl. 11.30
Hjemkomst d. 04.04 2015 kl. 10.45

Pris pr. person 7.298.-

REJSEFAKTA

Tillæg 
Enkeltværelse kr. 1.400,-

Forsikring
Årsafb. forsikring Europa kr. 252,-
Årsrejseforsikr. Europa udvidet kr. 302,-
(inkl. selvrisiko)
Pris er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.  
NB! på rejseforsikringen er der et pristil-
læg ved rejsende 70+ år på 50% og ved 
rejsende 80+ år er der et tillæg på 100%.

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 fordelag-
tige priser. 
Kontakt AlfA Travel for yderligere 
information - 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

Tilmelding senest 07.01 2015

 
SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til rundrejsen i 
Grækenland 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 
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.

Rejsen gennemføres ved 23 deltagere og der sælges 
maksimalt 35 pladser. 
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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 Ålborg SØ. 
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk
 
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM PÅSKEN 2015

-NYHED! Athen og Peloponnes fra kr. 7.298,-

-Vesttyrkiet fra kr. 7.198,-

PROGRAM EFTERÅR 2015

Programmet for efterårferien 2015 er 
endnu ikke fastlagt, men vi forventer at 
der udbydes rejser til Firenze, Istanbul, 
Rom og St.Petersborg/Helsinki.
 

Der findes en rejsebeskrivelse for hver 
af vore rejser. Du kan downloade pro-
grammet på vores hjemmeside som er 
www.klassikerne.dk. 

Priser og rejsebeskrivelser for påskerej-
serne 2015 offentliggøres løbende.

KONTAKT OS

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 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), 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.


