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Klassikernes Rejseforening
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                                    Rejsen gennemføres!

På denne tur har vi base i Istanbul, og tager på rundture til Iznik, 

Troja og Gallipoli.

Har I altid drømt om at se, hvor Agamemnon, Odysseus og 

Achilleus sloges med trojanerne ledet af Hektor, så er mulighe-

den der nu. Vi besøger udgravningerne af Troja på denne tur. 

Desuden ser vi Iznik, som er oldtidens Nicaea, hvor den romer-

ske guvernør Plinius boede. I dag er den mest kendt for sine 

kakler. Det er også muligt at se flere antikke græske byer med 

fine rester af templer og andre græsk-romerske bygningsværker.

Gallipoli er stedet, hvor bl.a. englænderne foretog en landsæt-

ning af tropper i 1915. Det blev som bekendt til et nederlag, idet 

tyrkerne vandt. Vi skal se slagpladsen og museet der. På turen 

vil man også besøge de største seværdigheder i Istanbul som 

Den blå Moske, kirken Hagia Sophia, der blev bygget af kejser 

Justinian i 537 og som straks blev omdannet til moske efter tyr-

kernes erobring i 1453, og Topkapi, der var de tyrkiske sultaners 

residens.



DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi rejser med direkte fly fra hhv. Billund og 
København. Ved ankomsten til Istanbuls nye 
lufthavn modtages gruppen af vores lokale 
guide, som ledsager os hen til vort centralt 
beliggende hotel tæt på den gamle bydel. Vi 
spiser fælles middag på hotellet (kold anretning 
inkl. vand).

Dag 2
Dagen indledes med et besøg i Hagia Sophia, 
der blev opført i 537 e.Kr. af kejser Justinian 
som afløser for en ældre kirke opført af kejser 
Konstantin. Da byen blev erobret af osmannerne 
i 1453, blev den straks omdannet til moské. I 
dag har Hagia Sophia status af museum, og vi 
skal stifte bekendtskab med bygningens mange 
fascinerende enkeltheder. Derefter går vi hen 
til Basilika cisternen fra det 6. århundrede. Den 
var i lang tid byens vigtigste opbevaringssted 
for ferskvand. Det er en mageløs underjordisk 
konstruktion, der blev ekstra berømt gennem 
James Bond filmen ”Agent 007 jages”.

Efter frokostpausen på egen hånd besøger vi 
Det arkæologiske Museum, der indeholder en 
udsøgt antiksamling med mange fine kunstskat-
te bl.a. den berømte Alexander sarkofag fundet 
1887 i en kongegrav i Libanon. Vi vil også kigge 
nærmere på de udstillede fund fra Troja som en 
slags forberedelse til besøget der. 

Dag 3
Efter morgenmaden kører vi til Iznik, oldtidens 
Nicæa, som blev grundlagt i 316 f.Kr. af Alexanders 
general Antigonos. Da kongen af Bithynien 75 f.Kr. 
testamenterer sit rige til romerne, bliver Nicaea 
provinshovedstad. Her opholder Plinius sig som 
provinsguvernør i 111-113. Der har fundet 2 kirkemø-
der sted her. Det mest berømte i 325 blev indkaldt 
af kejser Konstantin med det formål at løse spørgs-
målet om Kristi natur; det andet fandt sted i 787. I 
1331 blev byen erobret af osmannerne og gjort til 
hovedstad. Vi giver os tid til at se på byens sevær-
digheder: bymuren med porte, der går helt tilbage 
til romersk tid, det romerske teater, som Plinius 
omtaler, Philiscus obelisken fra det 2. årh. e.Kr., den 
lokale Hagia Sofia fra kejser Justinians tid, ruinerne 
af den såkaldte ”Koimesis” kirke fra ca. 800, byens 
vartegn Den grønne Moské, bygget 1378 – 1387 og 
opkaldt efter farven på minaretens teglsten. De 
berømte glaserede teglsten, der smykker så mange 
moskéer i Tyrkiet, blev fremstillet i Iznik. Vi spiser 
frokost på et passende tidspunkt under byvandrin-
gen (ikke inkluderet).

Ud på eftermiddagen kører vi til vores hotel. Der er 
fællesspisning i Bandirma (ekskl. drikkevarer).

Dag 4
Efter morgenmaden kører vi den korte tur hen 
til resterne af oldtidens Kyzikos, en græsk koloni 
grundlagt af Milet. Der er bl.a rester af et tempel for 
Hadrian, et amfiteater og en agora. Derefter kører vi 
mod Canakkale, hvor vi bliver indkvarteret og spiser 
frokost.

Efter frokost på egen hånd kører vi den korte tur ud 
til Troja kendt fra den trojanske krig, som skildres i 
Homers Iliaden. Her beser vi ruinerne med de mange 
lag oven på hinanden fra ca. 3000 f.Kr. til 400 e.Kr. 
Vi tager naturligvis også det nyåbnede, moderne 
museum i øjesyn. Dagens program afrundes med 
fællesspisning på hotellet (ekskl. drikkevarer).

Dag 5
Vi starter dagen med et kort besøg på Det arkæo-
logiske Museum i Canakkale, der bl.a. udstiller 
Frank Calverts fund. Det var ham, der henledte 
Heinrich Schliemans opmærksomhed på den 
høj, hvor oldtidens Troja skulle vise sig at ligge. 
Derefter sætter vi kursen mod det smukt belig-
gende Assos tempel fra 530 f.Kr., hvorfor der er en 
enestående udsigt over mod Lesbos. På vej ned 
mod kysten kommer vi forbi resterne af et gymna-
sium, en agora, et teater og en basilika.

Efter frokost på egen hånd kører vi forbi resterne 
af Apollon Smintheus´ tempel, kendt fra Iliadens 
1.sang og havnebyen Alexandria Troas, hvor 
Alexander gik i land og dermed indledte felt-
toget mod perserne. Og apostlen Paulus fik her 
et syn, hvor en mand bad ham komme over til 
Makedonien, hvilket resulterede i, at han påbe-
gyndte sin mission i Europa.

Dag 6
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og sejler over 
til Gallipoli halvøen på den anden side af Dardaneller 
strædet. Her fandt det afgørende søslag mellem 
Sparta og Athen i 405 f.Kr. sted, hvor Sparta erobrede 
170 athenske skibe. Denne sejr banede vejen for, at 
Sparta kunne tvinge Athen til overgivelse året efter. 
Halvøen er i dag mest kendt som skuepladsen for 
Ententens invasion i april 1915. Målet var dels at åbne 
en vej ind til Sortehavet, hvor Rusland var lukket inde, 
og dels at tvinge osmannerne til at trække sig ud af 
1. verdenskrig. Krigshandlingerne varede 8 måneder 
med store tab på begge sider. Den senere så berømte 
Kemal Atatürk stod i spidsen for det osmanniske 
forsvar. Resultatet blev, at angriberne måtte trække 
sig ud. Vi skal besøge den historiske nationalpark 
med et udvalg af mindesmærker og kirkegårde samt 
et moderne multimedicenter, der muliggør en virtuel 
rejse tilbage til kampene i 1915.

Når vi har spist frokost på egen hånd, sættes kursen 
mod Istanbul, hvor vi skal overnatte. På vejen gør vi 
holdt i Marmara Ereglisi, der har ruiner af et teater, et 
stadion og en havn.

Dag 7
Efter morgenmaden går vi hen til Topkapi palad-
set, sultanernes residens frem til 1856. I den første 
gård besøger vi Hagia Irene, byens ældste kirke, 
der nu fungerer som koncertsal. Den blev opført 
af kejser Konstantin på stedet for et gammelt 
Afrodite tempel. Vi går videre ind i paladset med 
dets gårde, pavilloner og ikke mindst haremmet. 
Fra en af gårdene er der en pragtfuld udsigt over 
Bosporus.

Om eftermiddagen er det tid til Den blå Moské 
med de 6 minareter og de blå iznik-fliser. Det 
kan anbefales kvinder at medbringe et tørklæde 
for at dække håret. Herfra er der kun kort til 
Hippodromen, der nu er den centrale plads i den 
gamle bydel, men oprindeligt var en hestevæd-
deløbsbane i umiddelbar tilknytning til kejserpa-
ladset. Vi kigger på de forskellige monumenter 
fra antikken – blandt andet resterne af den 
berømte slangesøjle, som oprindelig stod i Delfi 
som tak for sejren over perserne. Dagens sidste 
programpunkt er det nærliggende mosaikmu-
seum med resterne af de imponerende mosaik-
ker, som engang prydede det kejserlige palads.

Dag 8
Hjemrejsedag. 
Efter morgenmad bliver vi kørt i bus til lufthav-
nen, hvorfra der er afgang til hhv. Billund og 
København.

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

Hotel Helen, Çanakkale***
3-stjernet hotel centralt beliggende i 
Çanakkale. Værelser med bad/toilet, tele-
fon, TV, aircondition og minibar. Hotellet 
har i øvrigt elevator og restaurant. Hotellet 
er egnet for bevægelseshæmmede. 
Halvpension inkl.
Klik her og læs mere.

Istanbul
den 12.10 - 19.10 2019

(fra København) - kr. 8.398,- 
(fra Billund) - kr. 8.698,- 

Bandirma Eken Prestige, Bandırma****
4-stjernet hotel beliggende ved færge-
havnen i Bandirma. Værelser med bad/
toilet, telefon, TV, aircondition og minibar.  
Hotellet har i øvrigt elevator, tagterrasse, 
indendørs swimmingpool (sæsonåben), 
fælles opholdsrum/TV-område, bar og 
restaurant. Hotellet er egnet for bevægel-
seshæmmede. Halvpension inkl.
Klik her og læs mere.

Hotel The Golden Horn, Istanbul****
4-stjernet hotel centralt beliggende i den 
gamle bydel i Istanbul. Værelser med bad/
toilet, telefon, TV og minibar. Værelserne 
er ret små, men hotellets beliggenhed er til 
gengæld optimal. Hotellet har i øvrigt eleva-
tor, bar og tagrestaurant. Hotellet er egnet 
for bevægelseshæmmede. Morgenmad inkl.
Klik her og læs mere.

http://www.helenhotel.com/pages/tr/ana-sayfa.php
http://ekenhotels.com/prestige/en/index.php?page=main
http://www.thegoldenhorn.com/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København eller Billund –
  Istanbul t/r med Türkish Airlines
- Alle skatter og afgifter pr. decem-
  ber 2018
- Bustransfer lufthavn – hotel t/r
- 7 nætter i delt dobbeltværelse
  inkl. morgenmad eller halvpension
  (ekskl. drikkevarer)
- Aftensmad (kold anretning)
  på Golden Horn Sirkeci Hotel på
  ankomstdagen inkl. vand (ekskl.
  øvrige drikkevarer)
- Forudbetalt entréer jf. program
- Udflugter i egen bus jf. rejseplan
- Danske faglige guider som ledsag-
  ger gruppen fra Danmark 

Tur 15 og 16 - Istanbul

Afrejse d. 12.10 2019 
kl. 14.50 (Billund) og kl. 15.00 (København)

Hjemkomst d. 19.10 2019 
kl. 13.55 (Billund) og kl. 14.05 (København)

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.400,-

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

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 509,-
Årsrejseforsikring udvidet Europa 
kr. 344,-
Årsrejseforsikring udvidet Europa 
inkl. afb. 572,-
Prisen er angivet for rejsende under 
70 år og inkl. 1,1% skadesafgift til 
staten.

Bemærk! 
Rejsende til Tyrkiet er ikke dækket af det Blå 
Sygesikringskort. Vi anbefaler derfor, at der tegnes 
rejseforsikring. For at kunne tegne forsikringen, 
skal den rejsende være berettiget til ydelser under 
den offentlige sygesikring.

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 Istanbul er 
TUR 15 (fra Billund) og TUR 16 (fra København). 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


