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SYDENGLAND

Det romerske Britannien
efterårsferien 2014
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SYDENGLAND
d. 11.10 - 18.10 2014

DAGSPROGRAM
Dag 1
Efter landingen i Gatwick lufthavn kl. 8.25
kører vi til vores første overnatningssted i
Portsmouth. Undervejs besøger vi den store
romerske villa i Bignor. Den stammer fra ca.
190 og rummer nogle meget flotte romerske
mosaikker bl.a. en ca. 24 meter lang mosaik
fra ca. 350. Derfra kører vi til Chichester, der
i romertiden hed Noviomagus Reginorum.
Her kan man se den 900-årige normanniske
katedral, hvis spir kan ses fra Den engelske
Kanal og et museum, The Novium, der
er bygget henover de romerske bade. På
vejen fra Chichester til Portsmouth passerer vi Bosham, hvor den romerske kejser
Vespasian siges at have haft et palads.

Langston Hotel
4-stjernet hotel beliggende ved kysten
på nordsiden af Hayling Island med 10
minutters kørsel til Portsmouth centrum.
Hotellet har restaurant, bar og lounge.
Værelser med bad/toilet, tv og telefon.
http://www.langstonehotel.co.uk/
Hilton Bath City hotel
4-stjernet hotel central beliggende i Baths
historiske centrum. Hotellet har restaurant, lobby bar og elevator. Værelser med
bad/toilet, TV, telefon og aircondition.
www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-bath-city-hotelBATHNHN/index.html
Clarion Collection Hotel Cromwell
3-stjernet hotel beliggende i det historiske kvarter i Stevenage. Hotellet har
restaurant og lounge. Værelser med bad/
toilet, TV og telefon.
www.clarionhotel.com/hotel-stevenage-united_kingdom-GB202
Crowne Plaza Resort
4-stjernet hotel beliggende på et stort landområde udenfor Colchester. Hotellet har
restaurant, bar, elevator og indendørs pool.
Værelser med bad/toilet, TV og telefon.
www.cpcolchester.co.uk/
Hilton London Gatwick Airport
4-stjernet hotel beliggende i forbindelse
med Gatwick Lufthavnen hvortil der er
en overdækket gangbro. Hotellet har bar,
lounge og elevator. Værelser med bad/
toilet, TV, telefon.
www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-gatwick-airport-GATHITW/index.html

Stedet er senere omtalt i Bayeux-tapetet,
hvor det fortælles, at kong Harold rider til
kirken i Bosham. Stedet er også kendt for at
være det sted, hvor Knud den Store beordrede bølgerne til at stoppe (nogle hævder dog
at der var ved Hamwich nær Southhampton).
I Portsmouth skal vi bo på hotel Hilton.
Dag 2
Vi kører fra Portsmouth til Bath, der i romertiden hed Aquae Sulis. Portsmouth er stedet
for alle, der er interesseret i krigshistorie,
men vi nøjes med at køre forbi admiral
Nelson skib, The Victory.
Derefter kører vi til den anden store romerske villa i Sydengland, Fishbourne Roman
Palace, der har haft ca. 100 værelser, som
er udsmykket med mosaikgulve. Den har
tilhørt en romaniseret stormand, måske en
lokal konge. Den stammer fra 1. århundrede og brændte 285. Fra Fishbourne kører
vi til Winchester/Venta Belgarum, hvor vi
skal se den store katedral med den danske
konge, Knud den Stores grav og den engelske forfatter Jane Austin grav.
Winchester er også knyttet til historien om
kong Arthur og ridderne omkring det runde
bord. Herfra kører vi til Bath, hvor vi skal bo
3 nætter på hotel Hilton.
Dag 3
Vi skal på en rundtur i Baths omegn, hvor
vi bl.a. skal se noget af det, der mødte
den romerske invasionshær, da den drog
gennem Britannien. Dagens højdepunkt er
det UNESCO-beskyttede Stonehenge, hvis
historie går langt tilbage. Her vil der blive
udleveret audioguides (på engelsk) men der
vil i bussen blive givet et fyldigt oplæg om
monumentet, stenene og den nyeste viden
om stedets funktion.
Vi besøger også Old Sarum (af romerne
kaldt Sorviodunum), der har været et befæstet sted – et ”hill-fort” - siden jernalderen;
senere holdt romerne og sakserne til her.
Stedet manglede vand og i begyndelsen af
13. århundrede flyttes kirken til Salisbury
og stedet mister sin betydning. Vi kører
forbi Silbury Hill, der er den største menneskeskabte bakke i Nordeuropa og materiale herfra blev bl.a. brugt til anlæggelse
af veje i romertiden. Vi får også lige tid
til at komme forbi katedralen i Salisbury,
kendt fra maleren John Constables malerier.
Katedralen anses for at være en af Englands
smukkeste gotiske katedraler. Den er fra det
13. århundrede.
Dag 4
Romerne byggede et fort i Bath i 44 og en by,
Aquae Sulis, ca. år 60 ved den helbredende,
varme kilde. Byen ligger som Rom på 7 høje.
De mest kendte seværdigheder i Bath er de
romerske bade med pumperummet, der blev
genopbygget i klassicistisk stil i 1700-tallet,

kr. 8.998,-

det romerske museum og byen som helhed med flotte huse fra 1700-tallet bl.a.
Royal Crescent. Mange af bygningerne er
klart inspireret af den italienske arkitekt,
Palladio, der igen var inspireret af romerske
bygninger.
Dag 5
Vi kører fra Bath til vores overnatningssted
i Stevenage, nord for St. Albans, hvor vi
skal bo på hotel Clarion Collection Cromwell
Hotel. Undervejs besøger vi St. Albans, der i
romertiden hed Verulamium. Byen er anlagt
efter den romerske erobring 43 og den blev
ødelagt af dronning Boudicca under oprøret mod den romerske besættelsesmagt i
60. Verulamium blev hurtigt genopbygget,
da den lå strategisk ved en vigtig handelsrute. Byen har et godt romersk museum,
et romersk teater, rester af et badeanlæg
og rester af de oprindelige mure. Englands
første martyr, St. Albans, blev henrettet
her. Han blev dræbt af romerne i 200-tallet. Katedralen over hans grav stammer fra
1000-tallet.
Dag 6
Vi kører fra Stevenage til Colchester.
Undervejs vil der være et kort ophold i
Cambridge, hvor vi vil spadsere en tur for at
se nogle af de mange universitetsbygninger
bl.a. King` s College med King` s College
Chapel. Derefter går turen til Colchester,
der i romertiden hed Camulodunum. Den
var den faktiske hovedstad i Sydøstengland,
inden romerne erobrede den. De anlagde
den første romerske koloni her. Dronning
Boudicca brændte byen af, men romerne
genopbyggede byen og befæstede den med
en 3 km lang og 9 m høj mur. Byens museum er på normannerborgen The Castle.
Byen har bevaret adskillige gamle huse fra
Tudor-tiden. Vi overnatter på hotel Crowne
Plaza, der ligger i smuk natur et stykke fra
byen.
Dag 7
Vii tilbringer formiddagen i Colchester og
efter frokost kører vi til lufthavnen i Gatwick.
Her overnatter vi på hotel Hilton, der ligger
5 minutter fra indcheckningsskranken.
Dag 8
Hjemrejse fra Gatwick om morgenen med
ankomst til København ved middagstid.
BEMÆRK!
Rejsens pris er inkl. halvpension.
Rejsen gennemføres med maximalt 35
gæster.

REJSEFAKTA
Tur 1 - SYDENGLAND
Afrejse d. 11.10 2014 kl. 07.30
Hjemkomst d. 18.10 2014 kl. 11.50

Pris pr. person 8.998.-

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside,
www.klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til
Sydengland er TUR 1. 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 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 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 forbindelse 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.

Prisen inkluderer:
-Flyrejse København - London t/r
med direkte fly
-Alle skatter og afgifter pr. nov. 2013
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-7 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. halvpension
-Alle udflugter og transfers som
anført i programmet ekskl. entreér
og offentlig transport
-Danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark
Tillæg
Enkeltværelse kr. 2.000,Forsikring
Årsafbestillingsforsikring
251,Enkeltværelse kr.kr.1250,Årsrejseforsikr. Europa udvidet kr. 221,Pris er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.
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 DIN REJSE
Bestil på www.klassikerne.dk eller
rekvirér en bestillingsformular
på Rejseforeningens sekretariat
på telefon 86 69 19 87 eller mail
info@klassikerne.dk

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.

PROGRAM PÅSKEN 2014
-Rom - Highlights fra kr. 8.798,-NYHED! Vesttyrkiet fra kr. 7.298,-Istanbul fra kr. 7.498,-

PROGRAM EFTERÅR 2014
-Andalusien fra kr. 8.998,-

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.

-Sicilien fra kr. 10.598,-

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.

-Istanbul fra kr. 7.098,-

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 tilsluttet Rejsegarantifonden (nr. 2354) og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening.

-NYHED! Sydengland fra kr. 8.998,-Rom Highlights fra kr. 7.898,-

Der findes en rejsebeskrivelse for hver
af vore rejser. Du kan downloade programmet på vores hjemmeside som er
www.klassikerne.dk.
Programmet for efteråret 2014 er foreløbigt. Priser og rejsebeskrivelser offentliggøres løbende på hjemmesiden.

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

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

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

