
ATHEN 
efterårsferien 2013

"

Athen var i oldtiden den centrale græske bystat. 

Byens kultur- og samfundsliv har haft vidtrækkende 

betydning for Europa. På rejsen til Athen får vi mulig-

hed for at opleve mange spændende monumenter fra 

antikken. De dansktalende, faglige guider fører os 

gennem seværdighederne.

Vi skal blandt andet se Athens akropolis, byens Agora 

og Nationalmuseet. Læg specielt mærke til det nye og 

spændende Akropolis Museum. Inkluderet i rejsens 

pris er også udflugter til Delphi og Argolis. Busturene 

ud af byen byder på spændende arkæologiske områ-

der og en betagende natur.

Der er også sat en eftermiddag af til et møde med det 

moderne Grækenland i form af et spændende fore-

drag om Grækenland lige nu. I samme forbindelse vil 

der være mulighed for at få besvaret spørgsmål om 

aktuelle emner.

Athen har meget at byde på. På vores rejse i efterårs-

ferien 2013 har vi en lille uge til vores rådighed. Der 

er tid til at opleve både det historiske og det moderne 

Athen. Du vælger naturligvis selv, om du ønsker at 

deltage i alle de fælles udflugter og rundture. 

"

"Klassikernes Rejseforening



DAGSPROGRAM 
Dag 1
Vi rejser med fly fra Københavns lufthavn. 
Fra lufthavnen kører gruppen samlet i bus 
til hotellet, hvor vi tjekker ind. Resten af 
dagen er til fri disposition.

Dag 2
Vi skal besøge byens gamle torv, Agora, 
Agoramuseet, byens akropolis og, til sidst, 
det nye Akropolismuseum. Umiddelbart 
nord for Athens Akropolis lå byens torv, 
Agora. Det var i antikken mødepladsen, 
hvor mange af byens officielle bygninger 
lå, og hvor handelslivet og vigtige dele af 
det politiske liv udfoldede sig. Her virkede 
embedsmændene og Folkedomstolen, her 
havde prytanerne til huse, og her mødtes 
Femhundredemandsrådet. Under besøget 
skal vi opleve de antikke ruiner, men vi skal
også stifte bekendtskab med de praktiske 
sider af datidens politik, religion og handel.

Oldtidens græske byer blev i hovedreglen 
alle anlagt på og omkring en klippe, der 
lod sig befæste og forsvare. Den mest 
berømte græske by er Athens Akropolis. 
På denne klippe boede først kongerne, og 
gav senere plads til byens hovedhelligdom, 
Parthenontemplet. De bygninger, der nu 
står på klippen, stammer fra Athens stor-
hedstid i det femte århundrede f. Kr. og har
været normgivende for megen senere arki-
tektur. Det drejer sig om Parthenontemplet,
Erechteiontemplet, Niketemplet og Propy-
læerne. Vi skal se nærmere på alle disse 
bygningsværker.

Til sidst besøger vi det spændende 
Akropolismuseum, hvor der er mulighed 
for, at se en stor del af den kunst, der har 
tilknytning til Athens akropolis.

Dag 3
Denne dag er der mulighed for at deltage i 
vores spændende heldags bustur til Delphi. 
Delphi ligger 176 km. fra Athen i en utrolig 
smuk natur med udsigt over olivenskovene. 
Det blev i oldtiden opfattet som verdens 
midte. Zeus sendte ørne ud fra verdens 
yderste egne, og de mødtes i Delphi. Derfor

stod her den sten, der markerede verdens 
navle. Stedet var indviet til Apollon, der 
gennem præstinden Pythia, oraklet, gav sin 
visdom til kende. Hun sad på en trefod, der 
var placeret over en åbning i jorden, og ved
den kraft, der steg op fra åbningen, kom 
hun i trance og blev et redskab for guden. 
Oraklet i Delphi var det mest berømte orakel
i oldtiden. Vi tager en grundig rundtur, hvor
vi skal se hele det udgravede område. 

Delphi var også vært for de Pythiske Lege. 
Oven for det hellige område ligger det sta-
dion, som benyttedes til formålet. Desuden 
skal vi se det smukke museum, der rummer
mange fine genstande fra området, bl.a. 
den berømte bronzestatue af en vognstyrer.

Dag 4
Om formiddagen tilbydes et fælles besøg på
Nationalmuseet. Museet rummer en impo-
nerende samling af antik kunst: skulpturer,
vaser, mønter, smykker o.s.v. Det er muligt
at se minoiske vægmalerier fra den græske
bronzealder, de berømte guldfund fra 
Mykene, de store gravvaser i geometrisk 
stil og meget, meget andet.

I løbet af eftermiddagen er der mulighed for
at deltage i et foredrag, som omhandler 
"det moderne Grækenland". Undervejs vil 
foredragsholderen forsøge at koble fortiden 
med nutidens Grækenland og svare på 
nogle af gæsternes spørgsmål.

Dag 5
På denne dag skal vi på heldagstur til 
Argolis. På turen skal vi til Peloponnes, 
hvor den første græske kultur kom til udfol-
delse fra omkring 2000 f.Kr. Vi skal se nogle 
af bronzealderens mest betydelige levn, 
smukke landskaber og det bedst bevarede 
antikke græske teater. 

Efter at have kørt ca. 1½ time ud af byen, 
gør vi et kort holdt ved Korintherkanalen, 
så der bliver lejlighed til at fotografere. Fra 
borgen i Mykene blev Østpeloponnes styret 
i det 2. årtusinde f. Kr. Vi skal se den store 
Løveport, de kyklopiske mure, skatgravene 
og et eksempel på en kuppelgrav. Til stedet 
knytter sig spændende myter, som vi også 
beskæftiger os med. 

Der bliver gjort et kort ophold ved borgen i 
Tiryns. Hvis tiden tillader det, går vi en tur 
langs de velbevarede mure. Vi holder pause 
i den smukke havneby Nauplion, hvor der 
vil være lejlighed til at spise frokost. Byen 
var Grækenlands hovedstad indtil Athen 
blev befriet fra osmannerne og er blandt 
Grækenlands mest pittoreske. I Epidauros 
ligger en betydelig Asklepioshelligdom. 
Asklepios var lægegud, og selve helligdom-
men, som havde sin glansperiode i det 4. 
århundrede f. Kr., rummer bl.a. et meget 
velbevaret teater, der er vidt berømt for sin
gode akustik.

Dag 6
Om formiddagen besøger vi området 
Kerameikos, der ligger nordvest for Athens 
akropolis. I oldtiden holdt pottemagerne 
til indenfor bymuren, udenfor lå Athens 
gravplads. Stedet blev gennemstrømmet af 
Eridanos floden langs hvis bredder, grav-
pladsen fra gammel tid var anlagt. 

I området begynder dén hellige vej, opto-
gene til mysterierne i Eleusis fulgte. Efter 
perserkrigen blev området præget af den 
bymur, der nu gennemskærer området. Af 
to store porte førte den sydlige til Eleusis, 
de nordre, Dipylonporten førte bl.a. ud til 
Platons Akademi. Langs den hellige vej 
finder man en mangfoldighed af gravmo-
numenter. Indenfor Dipylonporten stod i 
klassisk tid et bygningskompleks, der tjente 
som udgangspunkt for den omfattende pro-
cession ved Panathenæerfesterne. Herfra 
gik man til templerne på Athens Akropolis. 
På området er der også et smukt museum.

Eftermiddagen er til fri rådighed.

Dag 7
Turen går igen mod Danmark. Bussen hen-
ter gruppen på hotellet og kører til lufthav-
nen. Herfra går turen tilbage til København.

Cypria Hotel
Cypria Hotel er et 3-stjernet 
hotel centralt beliggende tæt på 
Syntagma Square og i gåafstand 
til den historiske bydel i Athen. 
Værelser med bad/toilet, hårtør-
rer, telefon, TV, radio, minibar, 
air-condition, safety-boks og gra-
tis internet adgang. Hotel har 
i øvrigt elevator, lobby og bar.  
www.athenscypria.com

ATHEN 
d. 13.10 - 19.10 2013

kr. 6.998,-



Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse København - Athen t/r
-Alle skatter og afgifter pr. febr. 2013
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-6 overnatninger i delt dobbelt-
værelse inkl. morgenmad
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet ekskl. entré-
er og offentlig transport
-Danske faglige guider
-Foredrag på dansk som kobler 
Athens fortid og spændende nutid

TUR 13  - ATHEN

Afrejse d. 13.10 2013 kl. 08.05
Hjemkomst d. 19.10 2013 kl. 22.45

Pris pr. person 6.998.-

REJSEFAKTA

Tillæg 
Enkeltværelse kr. 1.200,-

Forsikring
Årsafbestillingsforsikring kr. 248,-
Årsrejseforsikring kr. 234,-

Hertil kommer en statsafgift på 1,1% af 
forsikringspræmien.

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 på www.klassikerne.dk eller 
rekvirér en bestillingsformular på 
Rejseforeningens sekretariat på 
telefon 86 69 19 87 eller på 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 
Athen er TUR 13. Husk at angive alle deltageres 
navne præcis som de er anført i deres pas. Hvis 
du ikke har mulighed for at tilmelde dig på vores 
hjemmeside, kan du rekvirere en bestillingsfor-
mular hos Rejseforeningens Sekretariat, på tele-
fon 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 afbestil-
lingsforsikring skal præmien for dette 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 restbe-
løb. 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 rettes til Klassikernes 
Rejseforenings formand Hanne 
Christiansen.

Telefon: 86 69 19 87 
email: info@klassikerne.dk 

eller på adressen: 
Brønlundsvej 9, 9210 Aalborg SØ

 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM EFTERÅR 2013

-Bella Napoli fra kr. 8.498,-

-Istanbul fra kr. 7.098,-

-Andalusien fra kr. 8.598,-

-Athen fra kr. 6.998,-

-Rom fra kr. 8.398,-

-Rom "CAPUT MUNDI" fra kr. 8.398,-

Der findes en rejsebeskrivelse for hver 
af vore rejser. Du kan downloade 
programmet på vores hjemmeside 
eller få det tilsendt med posten. 

Bestil det/de rejseprogram(mer) du 
er interesseret i, på www.klassi-
kerne.dk, på 86 69 19 87 eller info@
klassikerne.dk. 

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. rejse 100 kr., der opkræ-
ves 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), Majken Bak Hansen (cand. 
mag i historie, italiensk og matematik) og Susanne Behrens (cand. mag. i klassisk filologi). 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 hån-
den 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, som laves op til ¾ år før afrejsen. 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 arran-
gør, AlfA Travel sig af. De booker hoteller, flybilletter og andet, der vedrører rejsens afvikling. AlfA Travel er 
naturligvis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening.

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING

KONTAKT OS


