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"Klassikernes Rejseforening

"

                  Rejsen gennemføres

Venedig, Verona og Ravenna er alle på UNESCOs 

Verdensarvsliste.

Ravenna var hovedstad i ostrogoterne rige i begyndelsen 

af det 5. århundrede og var en vigtig by i Det byzantinske 

Rige i det 6. århundrede. Begge dele har sat sig dybe spor 

i byen, specielt i kirkerne. Vi skal se de flotte mosaikker i 

kirkerne og dåbskapellerne. På vejen til Verona foretager 

vi en afstikker til Rimini, som foruden at være en badeby, 

byder på Augustusbuen og en romersk bro. Verona er 

en gammel romerby, og her finder man flere romerske 

bygninger. Mest kendt er amfiteatret, men der er også en 

romersk bro, et teater og en monumental bue.

Venedig er en nyere by, der bliver Adriaterhavsregionens 

største handelsby i middelalderen og renæssancen. Det 

har sat sit præg på de mange store bygninger langs Canal 

Grande, i kirkerne, Doge-paladset og på museerne. Vi skal 

se Accademia, der er et kunstmuseum med mange male-

rier fra den venetianske skole. Desuden skal vi besøge 

Ca`Rezzonico, der i dag er museum for det 18. århundre-

des Venedig.



DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi flyver direkte fra Kastrup til Venedig. Efter 
landing kører vi til Ravenna, hvor vi skal over-
natte de 2 første nætter. Efter indkvartering på 
vores hotel vil der være en orienterende byvan-
dring til Piazza del Popolo.

Dag 2
Vi bruger hele dagen i Ravenna. Byen var fra 
490erne hovedstad i ostrogoten Theoderiks 
italiske kongedømme. I 540 erobrer den byzan-
tinske kejser byen, som er den største by i Italien 
i det 6. århundrede.

Byzantinerne har sat sig mange spor, og nogle 
af disse skal vi selvfølgelig udforske. Om formid-
dagen ser vi kirken San Vitale, hvis vægge er 
dækket af mosaikker af bl.a. kejser Justinian og 
hans dronning Theodora. 

Ved siden af San Vitale ligger en ældre kirke, 
der er bygget af kejser Theodosius’ datter, Galla 
Placidia, som døde i år 450. Denne kirke er 
ligeledes smykket med unikke mosaikker. Den 
tredje berømte kirke i byen er Sant’ Apollinare 
Nuovo, som er bygget i ca. år 500 som kirke for 
de arianske kristne. Også denne har mosaikker 
bl.a. med De Hellige Tre Konger.

Derudover besøger vi de to dåbskapeller, det 
ortodokse baptisterium og det arianske bapti-
sterium. Sidst på eftermiddagen kan man gå til 
Theoderiks gravmæle. Overnatning i Ravenna.

Dag 3
Vi kører i egen bus fra Ravenna til Verona via Rimini. 
Vi begynder med at se den gamle romerske havn 
i Classe og kirken Sant’ Apollinare in Classe, en 
6. århundrede kirke, der også har imponerende 
mosaikker.

Rimini hed i antikken Ariminum og blev grund-
lagt som romersk koloni, hvor Via Flaminia endte, 
i 268 f. Kr. Her skal vi på vores byrundtur se 
Augustusbuen fra 27 f. Kr., Piazza Tre Martiri, Porta 
Montanara,  kejser Tiberius’ bro fra 20 e. Kr. samt 
kirken Tempio Malatestiano, der indvarsler renæs-
sancen. Arkitekten Leon Alberti har tydeligvis ladet 
sig inspirere af Augustusbuen. Vi kører derefter til 
Verona og tjekker ind på vores hotel der.

Dag 4
Vi tilbringer hele dagen i Verona. Byen er en gammel 
romerby og et trafikknudepunkt for flere romer-
ske veje. Man kan stadig genkende den romerske 
byplanlægning i bybilledet. Her blev den romerske 
digter Catullus, der levede på Caesars tid, født. Byen 
er på Unescos verdenskulturarvsliste.

Om formiddagen ser vi området omkring Piazza 
Bra, hvor amfiteatret ligger. Det er bygget i det 
første århundrede e. Kr., og det er et af de største i 
Romerriget. Andre levn fra romerne er den monu-
mentale Gavi-bue, Porta Borsari og den romerske 
bro. På vores tur passerer vi Castelvecchio, der var 
Scala-familiens borg. Desuden kigger vi ind i kirken 
Sant’ Anastasia.

Om eftermiddagen ser vi området omkring Piazza 
Erbe og Piazza dei Signori samt det arkæologiske 
museum ved det romerske teater. Den store turistat-
traktion, Julies Balkon, som skal forestille den balkon 
der optræder i Shakespeares ”Romeo og Julie”, må 
man se på egen hånd. Vi overnatter i Verona.

Dag 5
Vi kører fra Verona til Venedig via Vicenza. I 
Vicenza skal vi se renæssancearkitekten Palladios' 
mesterværk, Villa Rotonda, der ganske tydeligt har 
sine rødder i romersk arkitektur.

Efter ankomsten til Venedig, og efter at have tjek-
ket ind på vores hotel, går vi en lille bytur, hvor vi 
bl.a. ser Ca’ Rezzonico-paladset, der er udsmykket 
af den berømte venetianske maler Tiepolo, og som 
giver et fint indtryk af et venetiansk rigmandshus 
i 1700-tallet.

Venedig er en by uden trafik på gaderne. Vi skal 
derfor sejle til vores hotel. Der er ca. 3 minutters 
gang fra landingspladsen til hotellet. Vi overnatter 
i Venedig.

Dag 6
Vi har hele dagen i Venedig. Om formiddagen ser vi 
Marcuspladsen med dogernes administationsbyg-
ninger og Marcuskirken. Man må selv gå ind i kirken, 
da det er umuligt at guide der. Men der vil være en 
introduktion til kirken, på pladsen udenfor.

Vi går ind i Dogepaladset, Palazzo Ducale, der 
begyndte som en befæstet borg i 800-tallet og endte 
som et gotisk palads i 1300-1400-tallet. Dogepaladset 
er et mesterværk både udvendigt og indvendigt, hvor 
det bl.a. er udsmykket af den berømte renæssance-
maler Tintoretto.

Desuden ser vi Sukkenes Bro og indgangen til det 
store skibsværft, Arsenalet, med de berømte løver 
med runeindskrift.

Om eftermiddagen besøger vi Scuola di San Rocco, 
der oprindeligt var sæde for et lægbroderskab for 
Venedigs skytshelgen, San Rocco, der var beskyt-
teren mod pest. Renæssancemaleren Tintoretto har 
udsmykket de store sale. Derefter ser vi franciskaner-
kirken, Santa Maria Gloriosa dei Frari, hvor Tizians bille-
de Jomfru Marias Himmelfart er den største attraktion. 
Vi overnatter i Venedig.

Dag 7
Om formiddagen besøger vi Accademia-museet, 
der har en stor samling af venetiansk kunst 
af  bl.a. store malere som Giorgione, Tiepolo, 
Tintoretto, Bellini og Veronese. Om eftermid-
dagen skal vi bl.a. se kirken Santi Giovanni e 
Paolo med dogegravene. Dogerne var ledere af 
Venedig og deres grave er for manges vedkom-
mende de rene udstyrsstykker.

Dag 8
Formiddagen på afrejsedagen er på egen hånd. 

Vi skal bo nær den gamle jødiske ghetto og det 
kan varmt anbefales af gå en tur i området, som 
ikke er så turistpræget. En sejltur med ”bybus-
sen”/ vandbussen på Canal Grande kan bestemt 
også anbefales. Eller man kan tage vandbussen 
til kirken San Giorgio Maggiore, der er en af 
renæssancearkitekten Palladios kirker.

Afrejse fra Bologna med direkte fly til Kastrup.

Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider 
/ max 35 gæster + 2 guider.

Hotel Diana, Ravenna ***
3-stjernet hotel centralt beliggende i 
Ravennas historiske centrum. Værelser med 
bad/toilet, hårtørrer, TV, telefon, aircondi-
tion og minibar. Hotellet har i øvrigt eleva-
tor, bar, opholds- og TV stue samt lille have. 
Morgenmad er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Hotel Mastino, Verona ***
3-stjernet hotel centralt beliggende i 
Veronas historiske centrum. Værelser med 
bad/toilet, TV, telefon, aircondition og 
minibar. Hotellet har i øvrigt elevator og 
en lille hotelbar. Morgenmad er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Residenza Cannaregio, Venedig ****
4-stjernet hotel centralt beliggende i et af 
de ældste områder i Venedig; Cannaregio. 
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, safe-
ty boks, aircondition og minibar. Hotellet 
har i øvrigt elevator og en lille hotelbar. 
Morgenmad er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Venedig, Verona
& Ravenna

den 24.03 - 31.03 2018
kr. 11.998,-

http://www.hoteldiana.ra.it/en-IT/index-index/
http://hotelmastino.it/en/
http://www.eurostarshotels.co.uk/eurostars-residenza-cannaregio.html


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
-Flyrejse København – Venedig /
 Bologna – København med SAS
-Alle skatter og afgifter pr. juni 2016
-7 nætter i delt dobbeltværelse inkl.
 morgenmad
-Alle udflugter og transfers som
 anført i programmet ekskl. entréer
-Entré til Mausoleo di Galla Placida
 i Ravenna
-Entré til Galleria del Accademia i
 Venedig
-Danske faglige guider som led-
 sager gruppen fra Danmark

Tur 1 - VENEDIG, VERONA og RAVENNA

Afrejse d. 24.03 2018 kl. 08.40
Hjemkomst d. 31.03 2018 kl. 20.00

Pris pr. person 11.998.-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 4.000,- 
Turistskat på i alt 23,5 € pr. person, 
betales kontant direkte til hotellerne.

Tilslutningsfly med SAS er muligt 
pr. forespørgsel.

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 728,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 252,-
Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb. 
449,-. Prisen er angivet for rejsende 
under 70 år og er inkl. 1,1% skades-
afgift til staten.

Hotelovernatning i København
Vi kan tilbyde overnatning på 
Quality Airport Hotel Dan til fordel-
agtigepriser. Hotellet ligger tæt på 
Københavns Lufthavn. Kontakt AlfA 
Travel for yderligere information på
tlf.: 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 Norditalien 
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 bestil-
ling, fremsender vi en faktura med to giroindbe-
talingskort. Det ene skal bruges i forbindelse med 
indbetaling af depositum. Depositum andrager kr. 
2.000,- pr. deltager og forfalder til betaling 8 dage 
efter bekræftelsen. Husk! ønsker I afbestillingsfor-
sikring 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 for-
bindelse 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.



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

Alle henvendelser bedes rettet til 
Klassikernes Rejseforenings formand:
 

Hanne Christiansen 
Brønlundsvej 9
9210 Aalborg SØ. 
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM PÅSKEN 2018
-Rundrejse i USA fra kr. 19.498,-

-Venedig, Verona og Ravenna fra kr.

 11.998,- 

-Athen fra kr. 7.198

PROGRAM EFTERÅR 2018
- Hadrians Mur - en rundtur i Nordengland

  fra kr. 9.598,-

- Nordgrækenland fra kr. 8.198,-

- Apulien fra kr. 8.598,-

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

KONTAKT OS

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. 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.

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 program-
mets 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 naturlig-
vis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening samt tilsluttet Rejsegarantifonden reg. 2354.

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING


