
RUNDREJSE SICILIEN 
efterårsferien 2016

"

Sicilien har haft mange forskellige herskere, Karthagerne, 

grækerne, romerne, byzantinerne og araberne, som indtog 

øen i 831, og gjorde Palermo til en storby i det muslimske 

verdensrige samt normannerne, som kom hertil i 1071.

Senere kom Sicilien under tyske, franske og spanske her-

skere, inden øen endelig i 1800-tallet kom under italiensk 

styre. Sicilien rummer således en særdeles rig og broget 

kultur.

På rejsen overnatter vi i alt 4 steder på Sicilien. Vi begyn-

der i Siracusa, hvor det især er de græske levn, som vi skal 

se. Vi fortsætter herfra til barok-byen Noto, som er på 

Unescos liste over Verdensarv. I Piazza Armerina skal vi se 

en stor romersk villa med nogle af de flotteste mosaikker, 

der er fundet.

I Agrigento er det igen grækerne og deres templer, som er 

i højsædet sammen med det arkæologiske museum. Efter 

Agrigento tager vi nordpå til Palermo. På vejen til Palermo 

besøger vi det ufuldendte doriske tempel i Segesta, som 

lokalbefolkningen byggede i græsk stil. Palermo er sam-

men med Monreale stedet, hvor man kan se, hvilket præg 

araberne, normannerne, tyskerne og de senere herskere 

har efterladt på Sicilien.

"

"Klassikernes Rejseforening

                    Turen gennemføres! 



DAGSPROGRAM 
Sicilien har meget at byde på. På vores
rundrejse på Sicilien i efterårsferien 2014
overnatter vi i Siracusa, Agrigento, Selinunte 
og Palermo.

Dag 1
Vi flyver fra København til Catania, hvorefter 
vi kører i bus til hotellet i Siracusa. Her har vi 
to overnatninger.

Dag 2
Siracusa ligger smukt dels på øen Ortigia, 
dels på selve Sicilien. Om formiddagen tager 
vi på byvandring på Ortigia, hvor man kan 
se rester af et af de ældste templer på 
Sicilien og domkirken, der er bygget ind i et 
græsk tempel for Athena. Domkirkepladsen 
har meget fine barokke paladser. Vi slut-
ter ved Arethusas kilde, hvor der vokser 
papyrus, og hvor admiral Nelson under 
Napoleonskrigene hentede vand til sine skibe.  
Om eftermiddagen besøger vi det arkæo-
logiske område med amfiteater, teater og 
stenbrud, hvor athenske fanger i slutningen 
af 400-tallet før Kristus måtte hugge sten til 
Siracusas herskers byggerier.

Dag 3
Fra Siracusa kører vi mod syd til barok-byen 
Noto. Den er genopbygget i 1700-tallet efter, 
at et voldsomt jordskælv i 1693 ødelagde 
adskillige byer i provinsen. Når vi er ankom-
met til Noto, tager vi på byvandring og 
ser på den stramme byplanlægning og den 
gennemførte barokke stil i det ’nye’ Noto. 
Om eftermiddagen kører vi i bus de ca. 15 
km op til den oprindelige by, nu kendt som 
Noto Antica, og som ligger ca. 15 km længere 
inde i landet. Den kan føre sin historie tilbage 
til 5. årh. f.Kr. Her er der spredte rester fra 
byens tidligste historie. På vejen dertil gør vi 
holdt lidt uden for landsbyen San Corrado di 
Fuori, hvor eremitten San Corrado valgte at 
tilbringe den sidste del af sit liv i anger og 
religiøs hengivelse. Vi har en enkelt overnat-
ning i Noto.

Dag 4
Fra Noto kører vi ind i landet til Piazza 
Armerina, hvor vi skal besøge en stor 
romersk villa, måske en kejservilla, som først 
blev opdaget i midten af 1900-tallet. Den kan 
sammenlignes med Hadrians villa i Tivoli ved 
Rom, ikke i udstrækning men i udsmykning. 
Der er her afdækket nogle af de flotteste 
mosaikker, som vi kender fra romerne, bl.a. 
”bikinipigerne”, indfangning af vilde dyr og 
kyklopen Polyfemos, kendt fra Odysseen. 
Derefter kører vi til Agrigento, hvor vi har 2 
overnatninger.

Dag 5
Mens Siracusa blev grundlagt af grækerne, er 
Agrigento grundlagt af græske udvandrere 
fra Gela, en anden græsk by på Sicilien. Om 
formiddagen vandrer vi mellem de græske 
templer i tempeldalen. Et par af templerne, 
Concordia og Heratemplet, er meget velbe-
varede, da de senere blev brugt som kristne 
kirker. Om eftermiddagen besøger vi det 
arkæologiske museum. 

Dag 6
Transport til Palermo via Segesta og 
Monreale. I Segesta skal vi se et ufuldendt 
dorisk tempel fra ca. 420 f.Kr. Det er tegnet 
af en græker, men befolkningen her var ikke 
grækere. Derefter går turen til Monreale, hvor 
vi ser den imponerende katedral med fine 
mosaikker fra normannertiden. Dagen afslut-
tes med indkvartering i Palermo, hvor vi har 
to overnatninger.

Dag 7
Palermo er ”hovedstaden” på Sicilien 
med bygninger fra de forskellige faser i 
Siciliens efterantikke historie fra araberne 
over normannerne til spanierne og fransk-
mændene. På vores byvandring om formid-
dagen skal vi bl.a. se Domkirken opført i 
arabisk-normannisk stil i 1100-tallet. I denne 
imponerende kirke er de normanniske og 
tyske fyrster begravet. Normannerpaladset 
Palazzo dei Normanni, blev bygget oven på 
et romersk bygningsværk. Her koncentrer 
vi os om paladskapellet Cappella Palatina  

 
 
 
med de enestående normanniske mosaik-
ker. Desuden skal vi se San Giovanni degli 
Eremiti, der oprindelig har været en moske. 
Eftermiddagen til fri disposition.

Dag 8
På vejen tilbage til lufthavnen i Catania har vi 
tid til at køre op til vulkanen Etna. Vulkanen 
er ofte i udbrud. Hvis vejret og tiden til-
lader det, kan man vælge at tage helt op til 
krateret, eller på egen hånd og på egne ben 
begrænse sig til det område, hvor vulkanen 
ved sit udbrud i 2001 gjorde holdt. Derefter 
kører bussen os til lufthavnen i Catania, og vi 
flyver tilbage til Københavns lufthavn.
 
BEMÆRK! 
Rejsen gennemføres ved minimum 23 og 
maksimalt 35 gæster. Sidste frist for tilmel-
ding er d. 14.06 2016.

Algilà Ortigia Charme Hotel
4-stjernet hotel centralt belig-
gende i Siracusas historiske hjerte, 
halvøen Ortigia og direkte ud til 
havet. Hotellets værelser har bad/
toilet, TV, telefon og aircondition.  
http://www.algila.it/

Hotel Tre Torri
3-stjernet hotel beliggende i 
Agrigento´s forstad Villaggio Mosé. 
Hotellet har restaurant, elevator, 
indendørs swimmingpool, TV-stue og 
bar. Værelserne er alle med bad/toi-
let, aircondition, telefon, TV og hår-
tørrer. www.hoteltretorri.eu

Grand Hotel Sofia
4-stjernet hotel centralt beliggende i 
den hyggelige by Noto. Hotellet har 
egen restaurant, bar og swimming-
pool. Alle værelser er med bad/toilet, 
air-condition, safe og hårtørrer.
http://www.grandhotelsofia.it/en
 
Hotel Garibaldi
4-stjernet hotel centralt beliggen-de 
i det historiske centrum af Palermo. 
Hotellet har elevator, bar og opholds-
stue. Værelser med bad/toilet, tele-
fon, TV, aircondition, minibar, safety-
boks og hårtørrer. 
www.ghshotels.it/garibaldi/ 
 

SICILIEN 
d. 15.10 - 22.10 2016

kr. 9.198,-



Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse København - Catania t/r
-Alle skatter og afgifter pr. nov. 2013
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-7 overnatninger i delt dobbeltvæ-
relse inkl. morgenmad
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet ekskl. entréer 
og offentlig transport
-Danske faglige guider ledsager 
gruppen fra Danmark 

TUR 17  - RUNDREJSE SICILIEN

Afrejse d. 15.10 2016 kl. 17.00
Hjemkomst d. 22.10 2016 kl. 00.20 

(natten til d. 23.10 2016)

Pris pr. person 9.198.-

REJSEFAKTA

Tillæg 
Enkeltværelse kr. 1.800,- 
Der opkræves turistskat i 3 af de 
byer vi besøger, og beløbet, der 
udgør i alt 10€ pr. pers., betales kon-
tant ved afrejse fra hotellerne.

Forsikring
Årsrejseforsikring kr. 252,-
Afbestillingsforsikring kr. 558,- 
Årsrejse- og afbestillingsfors. kr. 449,-

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 fordelag-
tige priser. Kontakt AlfA Travel for 
yderligere information - 70 22 88 70.

Bestil på www.klassikerne.dk eller 
rekvirér en bestillingsformular på 
Rejseforeningens sekretariat på tele-
fon 86 69 19 87 eller på mail info@
klassikerne.dk

BESTIL DIN REJSE

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemme-
side, www.klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen 
til Sicilien er TUR 17. 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 hjem-
meside, 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 giroindbetalings-
kort. Det ene skal bruges i forbindelse med indbe-
taling 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.

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 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.

KONTAKT OS

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 frivil-
ligt 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), Gitte Engelund (cand. mag. i historie og 
oldtidskundskab) og Albert Lange (cand. mag i latin, græsk, oldtidskundskab, religion og filosofi). 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. 

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.

 

 
 
PROGRAM EFTERÅR 2016
 

-Rundrejse Grækenland fra kr. 6.798,-

-Rundrejse Sicilien fra kr. 9.198,- 

-Rundrejse Andalusien fra kr. 9.098,-
 

Der findes en rejsebeskrivelse for hver 
af vore rejser. Du kan downloade pro-
grammet på vores hjemmeside som er 
www.klassikerne.dk. 


