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Turen er en rundrejse med fokus på de 2 italienske regioner i middelalde-

ren og renæssancen med tilbørlig inddragelse af andre kulturhistoriske 

perioder, bl.a. den sagnomspundne etruskertid – og selvfølgelig også 

den græsk-romerske oldtid, når det er relevant. Hvem var disse etru-

skere, der gav navn til det romerske Etruria og det italienske Toscana?

Der vil indgå mange besøg i kirker, ikke mindst i Den hellige Frans’ kirke/

Basilica di San Francesco i Assisi, som er en del af den nuværende paves 

navnemæssige forudsætning som Frans den Første/Francesco primo.

Områdernes betydning i malerkunstens historie vil blive søgt tilgodeset 

med galleribesøg i Perugia.

Vi skal i Toscana besøge Firenze, Siena, Montalcino, Volterra og Pisa, og 

i Umbrien Perugia, Assisi og Passignano sul Trasimeno. Det vil være et 

mål for turen, at vi fornemmer den særlige atmosfære, som stederne 

hver for sig og allesammen har. Der vil være overnatninger i Firenze (2), 

Assisi (1), Siena (2) og Pisa (2).

Bussen kører os mellem de forskellige byer, så transporttider og gåaf-

stande i de byer vi besøger, er meget overskuelige. Turen rundt i bussen 

fører os gennem de smukke landskaber i Toscana og Umbrien og det er 

en oplevelse i sig selv. Vi står også af bussen og tager en mindre slen-

tretur ved Trasimenersøen.

Noget om de store toscanske vine bliver der også plads til i Montalcino: 

Brunello-vinens hjemby.

"

Klassikernes Rejseforening

RUNDREJSE 
TOSCANA & UMBRIEN 
påskeferien 2017

"
Turen gennemføres!



DAGSPROGRAM 
Dag 1 – Pisa og Firenze
Vi ankommer til lufthavnen i Pisa, og kører 
med bus til Firenze. Efter ankomsten går 
vi på en kort orienterende byvandring med 
mål ved et af Firenzes kendte og stadigvæk 
fungerende mindesmærker: Ponte Vecchio-
broen. Vi overnatter i Firenze.

Dag 2 - Firenze
Vi går efter morgenmaden på en byvandring. 
På denne skal vi se nogle af Firenzes renæs-
sancepalæer, fx Palazzo Rucellai og Palazzo 
Medici samt Hittebørnshospitalet. Vi går ind 
på rådhuset Palazzo Vecchio for at se fresker-
ne, som er malet af bl.a. Vasari og som skil-
drer vigtige begivenheder i Firenzes historie. 
Desuden besøger vi Orsanmichele, der 
oprindelig i middelalderen var en mar-
kedsbygning med kornmagasin, men 
som senere blev ombygget til en kirke. 
 
Efter frokost besøger vi dominikanerkir-
ken Santa Maria Novella, hvor Boccaccios 
berømte fortælling, Dekameron, foregår. 
Kirken rummer flotte fresker, der genfortæl-
ler jomfru Marias liv. Tilskuerne til hendes liv 
er samtidige indbyggere i Firenze. I kirken 
findes også et af de første renæssancebil-
leder, Massaccios Den hellige Treenighed, 
der afbilder Jesus på korset, som er pla-
ceret i en romersk triumfbue.  I tilknytning 
til klostret ligger Det spanske Kapel. Her 
er der fresker, der viser kirkens og domi-
nikanernes syn på sig selv.  Derefter fort-
sætter turen til domkirken Santa Maria del 
Fiore med Brunelleschis berømte kuppel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved siden af kirken står Dåbskapellet, der er 
kendt for sine døre, der viser udviklingen i 
billedsproget fra middelalder til renæssance. 
Vi overnatter i Firenze.

Dag 3 - Perugia og Assisi 
Vi tjekker ud på hotellet i Firenze og gruppen 
kører med bus til Perugia.

I Perugia skal vi se på monumenter på 
og omkring pladsen Piazza IV novembre: 
Domkirken fra 15. århundrede og Rådhuset, 
Palazzo dei Priori. – I Rådhuset vil der være 
besøg på kunstmuseet Galleria Nazionale 
dell’Umbria , hvor der er en stor samling af 
umbriske og ikke mindst toscanske malere, 
som fx Duccio di Buoninsegna (gotik) og 
Piero della Francesca (renæssance). Rådhuset 
selv har en 150 årig opførelseshistorie fra 1293 
og frem, fra gotik til renæssance.

Efter frokostpause i Perugia fortsætter vi 
til Assisi, som er Italiens næstvigtigste reli-
giøse centrum. Her blev Frans af Assisi født. 
Franciskanerkirken, Basilica di San Francesco, 
ligger i den ene ende af byen. Den består af 
en overkirke og en underkirke. De to kirker er 
udsmykket med fresker af bl.a. de sengotiske 
malere Cimabue og Giotto, og de forestil-
ler den hellige Frans’ liv. I underkirken kan 
man se Frans’ grav.  Giottos fresker skildrer 
i 28 billeder Frans’ liv - dog har Giotto ikke 
egenhændigt malet dem alle. Der vil være en 
gennemgang af Fransiskaner-munkeordenens 
historie. Vi overnatter i Assisi, så der er mulig-
hed for at gå rundt i byen om aftenen.

Dag 4 - fra Assisi til Siena
Vi tjekker ud fra hotellet i Assisi og kører i 
egen bus mod Siena. Turen går gennem et 
typisk toscansk landskab med vinmarker.  
Undervejs vil der være stop og en mindre 
slentretur ved bredden af den umbriske sø 
Lago di Trasimeno, hvor Hannibal i 217 f. kr. 
besejrede romerne i byen Passignano sul 
Trasimeno. I forbindelse med frokostpausen 
er lidt tid på egen hånd i den toscanske vinby 
Montalcino, hvor man kan besøge et af byens 
vinhuse med den berømmede Brunello-vin. 
Vi vil være fremme i Siena midt eftermiddag 
hvor vi overnatter.
 
Dag 5 – Siena
Siena er en af Toscanas smukkeste og mest 
seværdige byer, hvor der har været beboelse 
siden etruskertiden. Vi skal på en byrundtur, 
der begynder på byens berømte, teglrøde 
rådhusplads, Il Campo, hvor der to gange 
om året er hestevæddeløb. Vi skal besøge 
rådhuset, Palazzo Pubblico, og se Lorenzettis 
fresker, der viser det gode og det onde 
bystyre. Derefter går vi til domkirken, der er 
en gotisk kirke fra 1200-tallet. Kirken er ”tiger-
stribet” i polykromt marmor, og den skulle 
oprindelig have haft en anden orientering, 
hvilket man stadigvæk kan se. Facaden og 
det indre er meget imponerende med et fint 
gulv. Prædikestolen er et gotisk værk af Nicola 
Pisano. Dåbskapellet ligger under kirken. 

 
 
Eftermiddagen er til egen disposition. Det 
kunne fx være til et besøg på egen hånd i den 
for Siena vigtige Santa Caterina da Siena-kirke, 
eller i byens ekstremt velassorterede vinbutik: 
Enoteca Italiana, med alle store vine fra alle 
italienske vindistrikter. Vi overnatter i Siena.

Dag 6 – Volterra og Pisa 
Vi checker ud på hotellet i Siena og kører  i 
egen bus til Pisa med stop i Volterra, som var 
en af de betydningsfulde byer i etruskertiden 
(7. til 4. århundrede f. Kr.). Vi skal besøge 
det arkæologiske museum Museo Etrusco 
Guarnacci, der rummer en stor samling fra 
etruskerne bl.a. den lille statue Umbra della 
Sera, der har inspireret den moderne bil-
lehugger Giacometti, flere sarkofager med 
motiver fra Homers Iliaden og Odysseen 
samt urner og græsk keramik. Vi ser også ud 
over det romerske teater.

Efter tidlig frokostpause i Volterra fortsætter 
vi i bussen til Pisa, hvor vi efter ankomst og 
indcheckning på hotellet går en tur rundt 
på den såkaldte Mirakelpladsen, Piazza dei 
Miracoli med Domkirken, Dåbskapellet og 
ikke mindst Det skæve Tårn, der er et af 
Italiens vartegn. Domkirken er en af de flotte-
ste romanske bygninger i Italien, påbegyndt 
1063 men ombygget senere, så den også har 
gotiske og 1600 tals træk. Det skæve Tårn, 
kampanilen, blev påbegyndt 1173, og det 
begyndte ret hurtigt at hælde. Her foretog 
Galilei nogle af sine kendte eksperimenter. 
Dåbskapellet, Battistero, er også påbegyndt 
i 1100 tallet og er et gotisk mesterværk. Her 
kan man bl.a. se Nicola Pisanos prædikestol.
Vi overnatter i Pisa.

Dag 7 – Pisa og Lucca 
Vi tager i egen bus på udflugt til Lucca. 
Lucca skrev sig ind i historien, da den i 56 f. 
kr. var centrum for et møde mellem Caesar, 
Pompeius og Crassus. Den har stadigvæk 
bevaret sin middelalderlige bymur, og det 
romerske amfiteater ses tydeligt i byplanen. 
Vi skal bl.a. gå en lille tur på byens mur, se 
katedralen og Palazzo Ducale.  

Resten af dagen er til egen disposition i Pisa, 
hvor vi overnatter.

Dag 8 – Pisa
Efter udcheckning på hotellet kører bus-
sen os til lufthavnen. Vi flyver hjem til 
København fra Pisa.

Bemærk, morgenmaden på hoteller i Italien 
er ofte enkel og kun bestående af brød, mar-
melade  samt kaffe/the.
 
Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 23 og max 
35 gæster.

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet.

Hotel Le Due Fontane
3-stjernet hotel centralt beliggende midt i 
Firenzes historiske centrum på den smukke 
renæssanceplads Piazza SS. Annunziata.
www.hotelleduefontaneflorence.com

Hotel San Francesco
3-stjernet hotel centralt beliggende i Assisis 
gamle historiske centrum lige overfor San 
Francesco basilikaen. 
www.hotelsanfrancescoassisi.it/ENG/index.
htm  

Hotel Minerva
3-stjernet hotel centralt beliggende i Siena i 
gåafstand fra alle de kendte monumenter og 
seværdigheder. 
http://albergominerva.it/en/ 

Grand Hotel Duomo
4-stjernet hotel centralt beliggende i Pisa 
midt i den gamle bydel og få skridt fra ”Det 
skæve tårn” og pladsen Piazza dei Miracoli. 
www.grandhotelduomo.it/index.
php?lng=ENG  
 
Se de fulde beskrivelser på hotellets egen 
hjemmeside eller på www.klassikerne.dk.

TOSCANA & 
UMBRIEN

d. 08.04 - 15.04 2017
kr. 9.298,-



Enkeltværelse kr. 1250,-

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rundrejsen til Toscana 
og Umbrien 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. 
1.500,- 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.

-Flyrejse København – Pisa t/r
-Alle skatter og afgifter pr. maj 2016
-Lufthavnstransfer hotellet t/r 
-7 nætter i delt dobbeltværelse inkl. 
morgenmad
-Rundrejse i egen bus jf. rejseprogram
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet ekskl. entréer
-Danske faglige guider som ledsager 
gruppen fra Danmark

Tur 1 - Toscana & Umbrien

Afrejse d. 08.04 2017 kl. 13.15
Hjemkomst d. 15.04 2017 kl. 18.35

Pris pr. person 9.298.-

REJSEFAKTA

Tillæg: 
Enkeltværelse kr. 1.900,- 
 
Turistskat:
Skatten opkræves i 3 af de byer, vi 
bor i og beløbet, der udgør i alt 17 
€ pr. person, betales kontant ved 
afrejse fra hotellerne. 

Forsikring
Afbestillingsforsikring fra kr. 564,-
Årsrejseforsikr. Europa kr. 252,- 
Årsrejseforsikr. inkl. afbestilling kr. 449,-
Pris er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.
Prisen er gældende under 70 år.

Hotelovernatning i København
For gæster som kommer fra Jylland eller 
Fyn er der mulighed for at tage en over-
natning i København. Vi har kontakt til 
Quality Airport Hotel Dan, hvor vi kan til-
byde overnatning til fordelagtige priser. 
Kontakt AlfA Travel for yderligere 
information - 70 22 88 70.
 

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

BESTIL DIN REJSE



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 2017
-Rundrejse Toscana og Umbrien fra 9.298,-
 
-Kulturrejse til Wien fra kr. 7.798,-

-Rundrejse fra Thessaloniki til Athen fra

 kr. 7.398,-

-Rundrejse Provence fra kr. 9.898,-

PROGRAM EFTERÅR 2017
-Romerne ved Adriaterhavet / Kroatien

 fra kr. 8.998,-

-Klassiske Rom fra kr. 10.598,-

-Rundrejse på Peloponnes fra kr. 7.398,-

-Sicilien fra kr. 9.998,-

Du kan downloade program 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), Gitte Engelund (cand. mag. i historie 
og oldtidskundskab) og Albert Lange (cand. mag. i latin, græsk, 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. 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


