
ROMS STORHEDSTIDER 
efterårsferien 2013

"

Rom har så godt som altid været Caput Mundi, verdens 

hovedby. Man taler om Roms 3 storhedstider: Antikken, 

pavernes Rom og Det tredje Rom, dvs. Rom efter Italiens 

samling i 1871.

Der er meget at se fra de 3 tidsperioder, så det er nødven-

digt at tage nogle valg, og på turen vil man møde nogle af 

de mest karakteristiske seværdigheder fra de 3 perioder.

I det antikke Rom skal vi bl.a. besøge Forum Romanum, 

Palatinerhøjen, Colosseum, Pantheon og Augustus` fredsal-

ter, Ara Pacis. 

I pavernes Rom, som vi her bruger til at betegne tiden fra 

antikken til 1871, skal vi fra den tidlige periode besøge en af 

de ældste kirker, San Clemente, og en kirke, Santi Quattro 

Coronati, der har freskoer, som fremstiller legenden om kej-

ser Konstantins dåb. Desuden ser vi Villa Farnesina, som 

Raphael har udsmykket, Laterankirken og et par af de 

store barokkirker med Peterskirken som det fornemste 

eksempel. 

Fra Det tredje Rom vil vi især koncentrere os om det fasci-

stiske Rom. Vi skal besøge bydelen EUR, som Mussolini 

lod bygge. Her skal vi bl.a. se Palazzo del Lavoro og Museo 

della Civilta Romana. 

"

"Klassikernes 
Rejseforening



DAGSPROGRAM 
Dag 1 
Vi flyver fra København eller Billund til 
Rom, hvor transferbussen kører os til vores 
hoteller. Efter ankomsten til Rom vil der 
for gæster, der flyver fra København, være 
en introduktion til Rom – Buon giorno a 
Roma - i form af en gåtur rundt i byen. 
På turen stifter vi bekendtskab med byens 
topografi i hovedtræk og ser nogle af 
de kendte seværdigheder fx Den spanske 
Trappe, Trevifontænen, Corsoen og Piazza 
Navona. For gæster fra Billund vil der være 
en kort slentretur om aftenen til ovenævnte 
seværdigheder.

Dag 2 - 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. 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, advo-
kater 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.

Om eftermiddagen fokuserer vi på kejser 
Augustus` Rom. Den romerske historiker 
Sueton 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` mau-
solæum 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.

Dag 3 - Middelalderens og den tidlige 
kristne kirkes Rom
Denne dag står i den tidlige kristne kirkes 
tid. Kejser Konstantin tillod i 313 kristen-
dommen og i løbet af kort tid kom der 
gang i kirkebyggeriet. De kristne blev ikke 
længere forfulgt og gjort til martyrer for 
deres tro. Kirkerne var ofte placeret på 
steder, hvor der havde været tidlige kristne 
husmenigheder – herved fik man del i ste-
dets hellighed.

Vi begynder dagen med et besøg i 
Colosseum, hvor mange forfulgte kristne 
gik martyrdøden i møde. Herefter fortsæt-
ter vi dagens program med besøg i en 
række kirker, som viser, hvordan den nu 
lovlige kristne kirke i middelalderen slår sin 
position fast som den eneste gyldige kirke. 
Første stop er her San Clemente-kirken 
med den uovertrufne apsis-mosaik. Kirken 
er desuden bygget ovenpå et romersk hus 
med et Mithræum, dvs. et kultsted for den 
orientalske gud Mithras. Denne religion reg-
nedes en overgang for en stor konkurrent til 
kristendommen.

Om eftermiddagen besøger vi kirken Santi 
Quattro Coronati, hvor der er et kapel 
for den hellige Sylvester, der ifølge tradi-
tionen døbte kejser Konstantin. Her ser 
man freskomalerier fra 13. århundrede, 
der illustrerer dette store øjeblik, hvor kir-
ken får magten fra kejseren. Derefter går 
vi til dåbskapellet ved Laterankirken. Det 
blev bygget af kejser Konstantin, men 
han blev ikke døbt der, hvis han i det hele 
taget blev døbt. Vi skal naturligvis også se 
Laterankirken, der blev bygget på en af de 
oprindelige huskirker.

Dag 4 - Pavernes Rom
Denne dag er helliget renæssancens og 
barokkens Rom, dvs. 1400-1600-tallets og 
pavernes Rom. Vi bevæger os ind i den 
periode, hvor kirken og pavedømmet arbej-
dede på både at manifestere sig som en 
universel kirke og som en magtfaktor i en 
politisk sammenhæng. 

I 1300-tallet residerede paverne i Avignon 
i Frankrig og var langt hen underlagt den 
franske konges vilje. I 1453 erobrer tyr-
kerne Konstantinopel, og truslen fra det 
osmanniske rige er meget nærværende. I 
1500-tallet er Nordeuropa præget af refor-
mationer. Kirken og pavedømmet er presset 
på snart sagt alle fronter. Kunst og arkitek-
tur indforskrives til at legitimere kirkens og

pavedømmets position: pladser anlægges, 
paladser og kirker bygges med det ene 
formål at vise, hvor magten og indflydelsen 
er placeret. Vi er på denne dag midt i denne 
højspændte tid. Formiddagen har fokus på 
renæssancens brug af byens rum til at tyde-
liggøre kirkens magt og status. Vi ser Palazzo 
Farnese bygget af den senere pave Paul 3, 
og Palazzo Spada, der er bygget af en kardi-
nal. Her finder vi Borrominis berømte trompe 
l`oeil perspektiv. Formiddagen slutter med 
et besøg på Villa Farnesina, hvor Rafael har 
lavet fresker med den antikke myte om Amor 
og Psyche. Om eftermiddagen ser vi et par 
af barokkens mest karakteristiske kirker, der 
er bygget i modreformationens tid og hvor 
man ser hele dens program udfoldet.

Dag 5 - Peterskirken
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. Vores egen Bertel Thorvaldsen 
har som den eneste protestant fået lov til 
at lave et paveligt gravmæle i kirken. Efter 
denne storslåede oplevelse er eftermiddagen 
til fri rådighed. Der er fx mulgihed for at 
besøge Vatikanmuseerne eller Engelsborg. 

Dag 6 - Det tredje Rom
Da den italiensk konge i 1870 erobrer Rom, 
trækker paven sig tilbage til Vatikanet og 
må opgive sin verdslige magt. Efter at Rom 
året efter er blevet hovedstad, går et nybyg-
geri i gang i byen. Der er behov for bygnin-
ger til statsadministrationen og de mange 
mennesker, der flytter til byen. Langs Via 
Venti Settembre og Via Nazionale  opføres 
der store moderne paladser, Fædrelandets 
Alter (også kaldt Gebisset) bygges i den ene 
ende af Via Nazionale og Piazza Reppublica 
anlægges i den anden ende. Da Mussolini 
bliver statsminister i 1922 går han i gang 
med selv at sætte sit præg på byen bl.a. 
ved at bygge ved Augustus` Mausolæum 
og efter konkordatet med paven 1929 
anlægges Via Conciliazione, der fører 
fra Engelsborg til Peterskirken. Desuden 
anlægger Mussolini en ny bydel i udkan-
ten af Rom, EUR, som skulle stå færdig til 
Verdensudstillingen 1942, men krigen kom 
lidt i vejen. Bydelen er dog et fint eksempel 
på fascistisk arkitektur med bl.a. Palazzo 
del Lavoro med kælenavnet Det firkantede 
Colosseum og Museo della Civilta Romana. 
Her kan man se en model af byen Rom ca. 
år 300, lavet til en Augustus udstilling, som 
Mussolini lavede. 

Dag 7 - Hjemrejse
Bussen henter gruppen på hotellet og vi 
flyver tilbage til Danmark.

ROMS 
STORHEDSTIDER
fx d. 13.10 - 19.10 2013

 fra kr. 8.398,-

Casa San Giuseppe***
Tre-stjernet hotel centralt beliggende i 
Roms historiske centrum, det folkelige 
Trastevere kvarter med få skridt fra 
Piazza Trilussa. Hotellet har recep-
tion, elevator, morgenmadsrestaurant 
samt have- og tagterrasse med udsigt 
over de karakteristiske tage i kvarteret. 
Værelserne er med bad/toilet, aircondi-
tion, telefon, TV, føntørrer og minibar. 
www.casasangiuseppe.it 

Hotel Navona***
Hotellet er perfekt beliggende midt 
i Roms historiske centrum lige ved 
Piazza Navona, Pantheon og Campo 
dei Fiori. Hotellet har 31 små men hyg-
gelige værelser som er indrettet med 
bad/toilet, telefon, hårtørrer, airconditi-
on, minibar og safe. Hotellet ligger i en 
bygning fra 1400-tallet og værelserne 
er fordelt på 4 etager. BEMÆRK! Der 
er ikke elevator på hotellet. 
www.hotelnavona.com



Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse København - Rom t/r eller
Billund - Amsterdam - Rom 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

TUR 10  - fly fra Kastrup
Afrejse d. 13.10 2013 kl. 06.15

Hjemkomst d. 19.10 2013 kl. 18.00
San Giuseppe pr. person kr. 8.398,- 
Hotel Navona pr. person kr. 8.598,-

TUR 10A - fly fra Billund 
Afrejse d. 13.10 2013 kl. 11.20

Hjemkomst d. 19.10 2013 kl. 17.35
San Giuseppe pr. person kr. 8.798,-  
Hotel Navona pr. person kr. 8.998,- 

(+ kr. 79,- pr. person i ekstra flyskat)

REJSEFAKTA

BEMÆRK! Turistskat på 2 euro pr. 
person pr. nat. afregnes direkte til 
hotellet.  

Morgenmaden i Rom er simpel og 
består typisk kun af kaffe/the, brød, 
smør og marmelade.

Tillæg enkeltværelse*
San Giuseppe kr. 3.000,-
Hotel Navona kr. 3.300,-
*Dobbeltværelser som enkeltværelser.

Forsikring
Årsafbestillingsforsikring kr. 248,-
Årsrejseforsikring kr. 234,- 
 
Hertil lægges en statsafgift på 
1,1% af forsikringspræmien.

 
 
 

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 hjemmesi-
de, www.klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen  
"Roms storhedstider" er TUR 10 (fra København) 
eller TUR 10A (Billund). Husk at angive alle del-
tageres 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 bestil-
lingsformular 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 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.



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. 

KONTAKT OS

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

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 monu-
menter 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 plan-
lægger 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 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


