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Nordgrækenland
"Rundt om Olympen"

DAGSPROGRAM
Dag 1
Afrejse fra København kl. 10.10 til Thessaloniki med
mellemlanding i Wien. Vi kører fra lufthavnen til
hotellet, hvor vi bliver indkvarteret. Om aftenen er
der fællesspisning på hotellet.
Dag 2
Vi begynder formiddagen i den gamle bydel AnoPoli, der undgik større ødelæggelser ved den store
brand, der hærgede i 1917. Vi går langs en del af
den 7 km lange bymur, der er bygget af kejser
Theodosius i 400 tallet. Første besøg er i Vlatádon
klosteret, hvis kirke har fresker fra 1300-tallet.
Derefter til Osios David kirken, der har mosaikker i
apsis med en skægløs Kristus. Videre forbi mausoleet for Musa Baba, en spirituel leder af en dervish
orden fra 1500-tallet. Det er det eneste velbevarede
osmanniske mausoleum (turbe) i byen. Derefter
går vi forbi Det byzantinske Bad, den ældste
verdslige bygning i Thessaloniki og frem til Nikolaos
Orphanos kirken, der er et eksempel på en bygning fra Det byzantinske Riges sidste epoke, den
såkaldte palæologiske tid. Den rummer en ualmindelig velbevaret freskoudsmykning. Formiddagen
slutter ved Museet for Kemal Atatürk, det moderne
Tyrkiets fader, som er født i Thessaloniki. Husk pas
for at kunne komme ind.
Om eftermiddagen besøger vi resterne af kejser
Galerius Palads, resterne af Hippodromen, Galerius
Buen, opstillet i anledning af Galerius sejr over
perserne i 296 e.Kr. og den såkaldte Rotunde, som
sandsynligvis blev opført som et mausolæum for
Galerius, men blev omdannet til kirke af kejser
Theodosius (379-395 e. Kr.) for i 1590 at blive
omdannet til moské.
Dag 3
Om formiddagen besøger vi Det arkæologiske
Museum og Det byzantinske Museum. Det arkæologiske Museum fra 1962 er et af de mest moderne
museer i Grækenland. Dets samlinger er inddelt i

El Greco Hotel, Thessaloniki
3-stjernet hotel centralt beliggende i Thessaloniki.
Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV, telefon,
aircondition og køleskab. Hotellet har i øvrigt
bar, restaurant, lounge og elevator. Morgenmad
inkl.
Klik her og læs mere.
Alexios Hotel, Joánnina
3-stjernet hotel centralt beliggende i Joánnina.
Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV, telefon,
aircondition, safety boks og minibar. Hotellet har
i øvrigt restaurant, bar og elevator. Morgenmad
inkl.
Klik her og læs mere.
Hotel Rex, Kalambaka
3-stjernet hotel centralt beliggende i Kalambaka.
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, air-condition og hårtørrer.
Hotellet har i øvrigt restaurant og tagterrasse.
Morgenmad er inkluderet.
Klik her og læs mere.
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8 afsnit, hvoraf et hedder Makedoniens guld, og her
er fundene fra gravene i Derveni udstillet bl.a. en amfora
med fremstilling af Dionysos og Ariadne.
Det byzantinske Museum præsenterer forskellige
aspekter af livet i den byzantinske periode: kunst, ideologi, social struktur, religion og ikke mindst, hvordan ændringer i den historiske og politiske situation indvirker på folks dagligdag. Det har til huse i en
moderne bygning fra 1994. Museet fik Europarådets
Museumspris i 2005.
Efter frokost går vi ned til statuerne af Alexander den
Store og hans far Filip II ved havnefronten, og dagens
program slutter med et besøg i Det hvide Tårn, der er
byens vartegn. Tårnet, der har været en del af byens
befæstning, rummer nu et moderne interaktivt bymuseum, der giver et godt overblik over byens brogede
historie. Fra toppen er der en vid udsigt.
Resten af dagen er til fri disposition.
Dag 4
Når vi har forladt vore værelser og spist morgenmad,
kører vi først til Pella, der blev Makedoniens hovedstad
omkring 400 f. Kr., mens Aigai forblev kongelig gravplads. Alexander den Store er født i Pella, og her blev
han undervist af Aristoteles. Byen er anlagt med et stort
torv i midten omgivet af et system af gader, der skærer
hinanden i rette vinkler, den såkaldt hippodamiske
byplan. I det nyindrettede museum udstilles de mange
mosaikker, der stammer fra byen bl.a. én, hvor vinguden
Dionysos rider på en panter.
Næste stop er Vergina, hvor vi spiser frokost. Vergina,
oldtidens Aigai, var den første hovedstad i det
Makedonien, som med kongerne Philip II og Alexander
den Store, skulle få stor indflydelse på verdenshistorien.
I 1977-78 gjorde arkæologer her flere gravfund, hvoraf
den mest monumentale med størst sandsynlighed er
Philip II ´s gravkammer. Vi besøger gravene og museet,
hvor de mange fund er udstillet heriblandt det berømte
skrin af guld med den 16-takkede makedonske stjerne.
Vi kigger også på det nærliggende palads og på det
teater, hvor man mener, at Philip blev myrdet.
Efter besøget i Vergina kører vi til Joánnina, hvor vi
overnatter. Om aftenen er der arrangeret fællesspisning.
Dag 5
Straks efter morgenmaden kører vi den korte
strækning til oldtidens Dodone, det berømte orakel
med en hellig eg, hvis blades raslen åbenbarede
Zeus´ vilje. Oprindeligt blev oraklet betjent af et
præsteskab, der sov på jorden og aldrig vaskede
deres fødder. Senere overtog tre præstinder, kaldet
duerne, hvervet, og det fungerede som et lodtrækningsorakel. Vi besøger det hellige område, der bl.a.
består af et teater, et stadion og adskillige templer.
Ved middagstid kører vi tilbage til Joannina og
spiser frokost. Derefter aflægger vi et besøg i
det interessante og velindrettede arkæologiske
museum i Joánnina, og hvis tiden tillader det, går
vi en tur i den gamle bydel med dens bygninger
fra byzantinsk og osmannisk tid. Hovedpersonen i
byens historie er Ali Pasha, der som lokal hersker i
1788 tilkæmpede sig en vis uafhængighed af den
tyrkiske sultan. Dette varede til 1822, hvor han
blev myrdet.
Overnatning i Kalambaka, hvor der også venter os
aftensmad på hotellet

den 13.10 - 20.10 2018

kr. 8.198,Dag 6
Straks efter morgenmaden besøger vi et par af de
berømte Meteora klostre på de stejle, 300 m høje klippeformationer dannet af sandsten og konglomerat.
I 1000 tallet blev eneboere tiltrukket af disse klipper.
Først boede de i huler, men senere, da de osmanniske
tyrkere fik herredømmet over Grækenland fra 1300 tallet, søgte mange munke tilflugt på klipperne.
Efter frokost i Kalambaka, kører vi til makedonernes hellige by, Dion ved foden af Olympos bjerget. Her ofrede
de makedonske konger til Zeus, inden de drog i krig.
Byen havde i sin storhedstid 15.000 indbyggere, og den
rummer teater, stadion, værksteder, bade og adskillige
templer. Vi besøger også det tilhørende museum.
Derefter vender vi tilbage til Thessaloniki, hvor der er
fælles aftensmad på hotellet.
Dag 7
Vi går fra hotellet og langs med havnefronten
hen til den centrale Aristoteles Plads, der blev
anlagt efter den store ildebrand i 1917. Videre til
Frihedspladsen med et mindesmærke for de ca.
50000 jøder, som tyskerne samlede her med henblik på at blive ført til udryddelseslejre. Herfra er der
kun kort hen til Det jødiske Museum, der fortæller
om jødernes brogede historie i byen. Derefter går
vi forbi mindesmærket for Grigoris Lambrakis.
Det græske parlamentsmedlem blev myrdet på
dette sted i 1963. Hans historie er filmatiseret i den
berømte film ”Z” fra 1969. Formiddagens sidste
stop er Bey Hamami fra 1444, det første og største
osmanniske bad i Grækenland med afdelinger både
for mænd og kvinder.
Efter frokost besøger vi Det romerske Forum, der
var byens centrum, da romerne gjorde Thessaloniki
til hovedstad i provinsen Makedonien i 146 f.Kr. Vi
hører også om apostlen Paulus´ besøg i byen.
Herfra er der kun kort til kirken for byen skytshelgen, Demetrios, der blev dræbt under Galerius´
kristenforfølgelser i 303 e.Kr. Det er Grækenlands
største kirke. Den første kirke blev ødelagt ved et
jordskælv i 620, blev genopført, men omdannet
til moské i 1493. I 1917 led den omfattende skade
ved ildebranden. Den omfattende restaurering blev
færdig i 1949. Vi besøger også den tilhørende krypt,
hvor helgenen blev begravet. Den blev genopdaget
efter branden og blev i 1985 indrettet som museum.
Resten af dagen er til egen disposition.
Dag 8
Vi benytter turens sidste dag til at besøge to andre
basilikaer. Vi går fra hotellet til den kirke, der kaldes ”Acheiropoietos”, hvilket betyder ”ikke gjort
af menneskehånd”. Titlen refererer til, at kirken
engang husede en ikon, der ifølge overleveringen
var blevet til på overnaturlig vis. Kirken er fra
400-tallet, og der findes stadig fragmenter af en
særdeles fornem mosaikudsmykning fra den tid.
Derefter går vi ad oldtidsvejen Via Egnatia hen til
Hagia Sofia kirken. Navnet bringer tanken hen på
bygningen af samme navn i Konstantinopel. Den
nuværende bygning stammer fra 700-tallet. Den
indeholder mange fresker og mosaikker fra 800og 900-tallet. Den store centrale kuppelmosaik
viser Kristi himmelfart.
Afgang fra hotellet meddeles senere.
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REJSEFAKTA
Tur 21 - Nordgrækenland
Afrejse d. 13.10 2018 kl. 10.15
Hjemkomst d. 20.10 2018 kl. 22.05

Pris pr. person 8.198.Prisen inkluderer:

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til
Nordgrækenland er TUR 21. 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.
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- Flyrejse København – Thessaloniki
t/r (med mellemlanding i Wien)
med Austrian Airlines
-Alle skatter og afgifter pr. jan. 2018
-Bustransfer lufthavn – hotel t/r
-7 nætter i delt dobbeltværelse inkl.
morgenmad
-Middage på hotellerne den 13., 17.
og 18. oktober er ekskl. drikkevarer
-Middag på restaurant den 16. oktober er ekskl. drikkevarer
-Alle udflugter og transfers som
anført i programmet ekskl. entréer
-Danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark
Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.300,Turistskat på 1,5 € pr. værelse pr.
nat betales kontant til hotellerne.
Forsikring:
Afbestillingsforsikring
582,Enkeltværelsefrakr.kr.1250,Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 264,Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb.
471,-.
Prisen er angivet for rejsende under
70 år og er inkl. 1,1% skadesafgift til
staten.

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
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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. 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.

PROGRAM EFTERÅR 2018
- Hadrians Mur - en rundtur i Nordengland
fra kr. 9.598,- Nordgrækenland fra kr. 8.198,- Apulien fra kr. 8.598,-

PROGRAM PÅSKEN 2019
- Det klassiske Grækenland fra kr. 7.298,- Sicilien fra kr. 11.298,- Rom & Napoli fra kr. 10.998,-

Du kan downloade programmerne for
alle vores rejser på vores hjemmeside
www.klassikerne.dk.

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 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.

KONTAKT OS

Alle henvendelser bedes rettet til
Klassikernes Rejseforenings formand:
Hanne Christiansen
Brønlundsvej 9
9210 Aalborg 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
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Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.
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