TILMELDINGSFRIST
senest d. 06.01.2014

ROM - HIGHLIGHTS
påskeferien 2014
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ROM

d. 14.04 - 20.04 2014

DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi rejser fra København til Rom. Efter
ankomsten være en introduktion til byen –
"Buon Giorno" – i form af en gåtur rundt i
byen. På gåturen stifter vi bekendtskab med
byens topografi i hovedtræk og ser nogle
af de kendte seværdigheder som fx Den
spanske Trappe, Trevifontænen, Corsoen og
Piazza Navona.
Dag 2 - Peterskirken og katakomberne
Peterskirken behøver næsten ikke nogen
introduktion; det er verdens største kirke.
Den blev bygget af kejser Konstantin – indviet 326 - som en gravkirke over apostlens
Peters grav og i 15. århundrede begyndte
man at bygge en ny kirke på de forfaldne
rester af den gamle kirke. En række af
samtidens berømte arkitekter, fx Bramante,
Rafael og Michelangelo har været impliceret
i byggeriet hver med sit forslag til byggeriet.
Det bliver Maderno, der i begyndelsen af 17.
århundrede gør kirken færdig. Den indvies
1626, 1300 år efter Konstantin indviede den
første kirke. Bernini har sat sit præg på det
indre af kirken og har lavet Peterspladsen.
Vores egen Bertel Thorvaldsen har som
den eneste protestant fået lov til at lave et
paveligt gravmæle i kirken.
Om eftermiddagen tager vi på besøg i katakomberne, som ligger lige uden for Roms
bymure. I oldtiden tolererede man ikke
begravelse indenfor murene. Katakomberne
var først hedenske begravelsespladser, men
senere bliver de benyttet af de tidlige
kristne i Rom.

Hotel Smeraldo***
Tre-stjernet hotel centralt beliggende
i Roms historiske centrum med få
minutters gang til Campo dei Fiori,
Piazza Navona og Pantheon. Hotellet
har elevator, bar og 2 terrasser med
udsigt over det antikke Rom. Værelser
med bad/toilet, aircondition, telefon, tv,
safety boks og føntørrer.
Bemærk! Idet hotellet ligger på en lille
smal og karakteristisk romersk gade, vil
bussen holde ca. 300 m. fra hotellet.
Læs mere på:
www.smeraldoroma.com
BEMÆRK! Morgenmaden i Rom er simpel
og består normalt kun af kaffe/the, brød,
smør og marmelade.
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Jordfæstelsen skete i nicher i gangene.
Men der var også plads til større rum, som
ofte var udsmykket med freskomalerier.
Katakomberne er kun tilgængelig i selskab
med en lokal, sagkyndig guide. Derfor må
vore gæster kun forvente et kort oplæg
fra Klassikernes guide. Resten af rundturen ledes af den lokale guide på engelsk.
Turen til Katakomberne arrangeres med de
offentlige transportmidler. Derfor beder vi
gæsterne om at medbringe to busbilletter.
Dag 3 - Antikkens Rom
Antikkens Rom dækker en lang periode
i Roms historie fra byens grundlæggelse
(traditionelt sat til 753 f. Kr.) til Romerrigets
opløsning i 476. Der er egentlig ret få rester
fra antikken i Rom; det skyldes, at byen har
været beboet kontinuerligt siden oldtiden;
resterne er der, men de ligger i flere meters
dybde og dukker bl.a. frem, når man bygger
en ny metro. Vi skal besøge centrum i
antikkens Rom, Forum Romanum, hvor
man kan se triumfbuer, søjler fra templer,
Vestalindernes Hus og fundamenter fra de
store basilikaer, der var mødesteder for politikere, handelsfolk, advokater m.v. Vi skal
også op på Palatinerhøjen, hvor Roms velhavere boede på Caesars tid og hvor kejserne
byggede deres paladser. Fra Palatinerhøjen
er der en fin udsigt over Rom og over Forum
Romanum. Husk at gemme billetten, da den
skal bruges til Colosseum.
Om eftermiddagen besøger vi Colosseum,
hvor mange forfulgte kristne gik martyrdøden i møde. Herefter besøger vi San
Clemente-kirken, hvor man kan se, hvorledes man i Rom har bygget oven på de
gamle bygninger. I underste etage er der
et romersk hus, hvor der givetvis har været
mødested for en kristen menighed og et
mitræum, et kultsted for den orientalske
kult for Mithras. Oven på disse blev der i
tidlig middelalder bygget en kirke og senere
i middelalderen blev der bygget en ny kirke
oven på den første. Her er det tydeligt at kristendommen er blevet den sejrende religion.
Dag 4 - Pompeij
Vi skal denne dag på en meget spændende
heldagsudflugt til Pompeii, som i oldtiden
var en blomstrende havneby syd for Napoli.
Byen blev i år 79 e.Kr. blev ramt af en naturkatastrofe, da Vesuv eksploderede i et voldsomt vulkanudbrud. Pompeii blev begravet
under et 4-5 meter tykt lag af pimpsten og
aske. Siden 1748 har man udgravet offentlige bygninger som f.eks. administrationsbygninger, teatre, badeanstalter og templer,
og et væld af private huse - store som små.
Desuden finder man vejanlæg, vandledninger, brønde osv. Alt sammen bidrager det til
et samlet indtryk af en oldtidsby fra det første århundrede efter Kristus. Et fascinerende
og tankevækkende indblik i antikkens dagligliv. Heldagsudflugt.

kr. 8.798,-

Dag 5 - Kejser Augustus
Om formiddagen fokuserer vi på kejser
Augustus` Rom. Den romerske historiker
ueton skriver om Augustus, at ”han med
rette roste sig af, at han efterlod den by i
marmor, som han havde overtaget i tegl”.
Desværre er en stor del af marmoret
blevet brændt i kalkovnene i middelalderen og tiden efter, men det er stadigvæk
muligt at se resterne af Augustus` Forum
med den i renæssancen meget kopierede
mur, Marcellus teatret, Pantheon (dog er
det Hadrians Pantheon man ser i dag),
Augustus` mausolæum og pragtstykket Ara
Pacis, Augustus` fredsalter. Alle bygningsværker, hvad enten han selv byggede dem
eller lod andre gøre det, har naturligvis haft
et klart formål: at forherlige Augustus og
hans regeringstid.
Eftermiddagen er til fri disposition.
Dag 6 - Capitolmuseet
Om formiddagen skal vi besøge Capitolmuseet. Mons Capitolinus er en af det
antikke Roms syv høje. Her lå byens hovedtempel for Jupiter, Juno og Minerva. Her lå
også byens borg og arkiv, og her har
Roms bystyre holdt til gennem tiderne. Nu
holder det til i Palazzo Senatorio, der er
Roms officielle rådhus. Michelangelo gav i
1540’ernpladsen dens nuværende udformning. Vi besøger museerne på Capitol, der
rummer en perlerække af antikke skulpturer
bl.a. den originale rytterstatue af Marcus
Aurelius.
Eftermiddagen til fri disposition.
Dag 7
Bussen henter os på hotellet og kører
til lufthavnen, hvorfra vi flyver tilbage til
Danmark.
BEMÆRK!
Tilmelding senest 06.01 2014.
Rejsen gennemføres ved min. 23 og max.
35 gæster.
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REJSEFAKTA
TUR 8 - ROM HIGHLIGHTS
Afrejse d. 14.04 2014 kl. 10.20
Hjemkomst d. 20.04 2014 kl. 12.05

Pris pr. person 8.798.Prisen inkluderer:
-Flyrejse København - Rom t/r
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-6 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
-Alle udflugter og transfers som
anført i programmet ekskl. entréer og offentlig transport
-Alle skatter og afgifter pr. sep. 2013
-Danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark.

Tilmelding senest 06.01 2014

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen
"Rom - Highlights" er TUR 8 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 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 dette indbetales
samtidig med depositum.
Når du modtager din bekræftelse, er det vigtigt,
at du kontrollerer, at alle dine rejsedokumenter
er korrekte.

RABAT - kr. 2.000,-!
Hvis du selv sørger for transport
til og fra Rom, så kan du opnå en
rabat på kr. 2.000,- pr. person.
Transfer til og fra hotellet er i
denne forbindelse for egen regning.
Tillæg
Enkeltværelse kr. 1.900,Forsikring
Årsafbestillingsforsikring kr. 251,Årsrejseforsikring kr. 237,Prisen er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.

BEMÆRK!
Turistskat på 2 euro pr. person pr.
nat afregnes direkte med hotellet.
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 har kontakt
til Quality Hotel Dan, hvor vi kan
tilbyde overnatning til fordelagtige
priser. Kontakt AlfA Travel for yderligere information - 70 22 88 70.

3. Det andet indbetalingskort skal anvendes i
forbindelse med indbetalingen af rejsens restbeløb. Restbeløbet skal indbetales 60 dage inden
afrejse.

Tilslutningsfly mulig pr. forespørgsel.

4. Ca. 10 dage inden afrejse fremsendes billetter,
den endelige rejseplan og de endelige rejsetider.

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

Teknisk arrangør: AlfA Travel A/S - Nygade 5 - 7500 Holstebro - telefon 70 22 88 70 - fax 70 22 88 75
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PROGRAM PÅSKEN 2014
-Rom fra kr. 8.798,-Istanbul fra kr. 7.498,-NYHED! Vesttyrkiet fra kr. 7.298,-Sicilien, offentliggøres snarest

Der findes en rejsebeskrivelse for hver
af vore rejser. Du kan downloade programmet på vores hjemmeside. Læs
mere på www.klassikerne.dk.

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

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.
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