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Rejsen gennemføres!

I 1620 erhvervedes Trankebar i Indien som dansk handelssta-

tion og var efterfølgende i danske hænder i 225 år.

På denne rejse skal vi både stifte bekendtskab med de dan-

ske kulturlevn i Trankebar, indisk nutid og historie. På vejen 

fra lufthavnen i Chennai besøger vi Mahabalipuram med de 

fantastiske klippetempler og –relieffer fra 6 og 700-tallet e. 

Kr., og fra Trankebar følger vi i Ove Geddes fodspor ind i lan-

det til kongens palads i Tanjore, hvor han i 1620 fik en aftale 

om at overtage Trankebar som dansk handelsstation. Vi 

besøger også det imponerende Brihadishwara Tempel fra ca. 

1000 e.Kr. På en rundtur i Trankebar-området besøger vi bl.a. 

resterne af danske landsteder og anlæg. På rejsen kommer vi 

helt tæt på mennesker og de mange religioner, der her lever 

fredeligt side om side. På en ekskursion sydpå langs kysten 

besøger vi et muslimsk valfartssted, en lille portugisisk kirke 

fra 1500-tallet og det katolske valfartssted, Veilankanni, hvor 

vi vil møde både muslimer og hinduer blandt de besøgende 

og tydeligt fornemme religionens tilpasning til den indiske 

virkelighed. På vejen til lufthavnen på rejsens sidste dag 

besøger vi den tidligere franske koloni Pondicherry.



DAGSPROGRAM
Dag 1 - Udrejse
Vi rejser med fly fra Kastrup via Delhi til Chennai.

Dag 2 - Mahabalipuram
Efter ankomsten ved middagstid til Chennai 
kører vi i egen bus til det populære besøgsmål 
Mahabalipuram (også Mamallapuram), som alle-
rede i første århundrede var en vigtig handels- 
og havneby, der blev besøgt af både grækere og 
kinesere. Byen rummer en perlerække af temp-
ler og klipperelieffer fra 6 og 700 tallet. Efter 
indkvartering på vort hotel og en let frokost 
besøger vi en gruppe på fem hinduiske templer, 
de såkaldte Fem Rathaer, som blev udhugget i 
klippen under kong Narasinhavarman I (ca. 630-
70). Derefter går vi en orienterende rundtur til 
byens centrum, hvorefter der er fælles middag 
på hotellet.

Dag 3 - Den hellige klippe og kørsel til Trankebar
Efter morgenmad forlader vi hotellet og kører den 
korte strækning til den hellige klippe med enestå-
ende templer og relieffer fra Pallava dynastiets tid 
ca. 400-800). Efter frokost på egen hånd i byen 
kører vi med vores bus til Trankebar, hvortil vi 
ankommer ca. 4 timer senere. Efter indkvarteringen 
på vort hotel lige over for den danske fæstning fra 
1620 går vi en tur rundt på Paradepladsen og ud 
langs den smukke kyst inden den fælles middag 
på hotellet.

Dag 4 - Danish-Indian Cultural Centre, byvan-
dring, Dansborg og Guvernørboligen
Efter morgenmad besøger vi Danish-Indian Cultural 
Centre, hvor vi samtidig får en orientering om 

Foreningen Trankebars formål og planer og en uddy-
bende introduktion til Trankebar, inden vi går ud på 
en bytur. Efter frokost (på egen hånd) besøger vi 
først Dansborg, som Ove Gedde straks påbegyndte 
opførelsen af, efter at han i november 1620 havde 
fået en aftale på plads om overtagelse af Trankebar.  
Fæstningsbyggeriet var vigtigt ikke mindst for at 
kunne beskytte de indkøbte varer, som skulle sendes 
til Danmark, når der var skibslejlighed. På Dansborg 
boede guvernøren, de danske embedsmænd og 
officerer indtil de fra sidste halvdel af 1600-tallet flyt-
tede ud i byen, som nu var blevet omgivet af en mur.
Herefter besøger vi den smukke Guvernørbolig over 
for Dansborg, som fra 1784 til afståelsen af Trankebar 
i 1845 var den danske guvernørs officielle residens. 
Fælles middag på hotellet.

Dag 5 - Danskerne i Trankebar, statskirke og 
luthersk mission
Efter morgenmad besøger den danske menig-
heds kirke, Zions Kirken fra 1701. Herfra går vi 
til den danske kirkegård i det tidligere Nygade, 
hvor adskillige gravmonumenter og –indskrifter 
vidner om mennesker og samfund i danskertiden. 
Efter frokost (på egen hånd) besøger vi først den 
lutherske missions kirke, Ny Jerusalems Kirken. 
Kirken blev opført i 1718 af Ziegenbalg, der var 
blevet udsendt til Trankebar af Frederik 4. i 1705. 
Derfra krydser vi Kongensgade for at besøge Den 
Tamilske Evangeliske Lutherske Kirkes Spiritual 
Centre, hvor lederen fortæller os om Ziegenbalg 
og missionen. Derefter går vi til mssionens sko-
lekompleks i Admiralsgade, hvor vi besøger det 
museum, som den tyske Halle Mission har indret-
tet for Ziegenbalg i hans nyrestaurerede hus.
Fælles middag på hotellet.

Dag 6 - Katolikker og muslimer. Halvdagsudflugt 
i Trankebar området
Efter morgenmad besøger vi først det katolske ST. 
Theresa Convent i Kongensgade og derefter Den Ny 
Moské i Mosque Street. Efter frokost på egen hånd 
tager vi på udflugt for at besøge rester af de danske 
bygninger og haver på Trankebars territorium. Vi 
besøger også områdets største landsby, Poreyar, og 
templet i Thillaiady, hvor danskerne i 1756 mistede 
to officerer og 24 soldater i kamp mod en overlegen 
indisk hær Her besøger vi også et monument og lille 
museum for Ghandhi til minde om hans besøg i lands-
byen i 1915. Fælles middag på hotellet.

Dag 7 - Heldagsudflugt til Thanjavur,  Naikens 
Palads og Brihadiswara templet
Efter morgenmad kører vi i egen bus til 
Thanjavur, som ligger lidt under 100 km inde i 
landet. Thanjavur var hovedstad i det dravidi-
ske Cholaimperium, der fra o. 900 til o. 1300 
omfattede hele den sydøstlige del af Sydindien. 
Da danskerne i 1620 kom til området, var det 
underlagt Mysore. Thanjavur var nu hovedbyen 
i en slags vicekongedømme under Mysore med 
en såkaldt naik som regent. Det var derfor her 
Ove Gedde drog op for at få en aftale i stand 
med naiken om at lade danskerne overtage 
Tranquebar som handelsstation. Vi besøger først 
naikens palads, hvor Ove Gedde forhandlede 
med naiken og hans embedsmænd. Vi besø-
ger her den kongelige audienssal, den såkaldte 
Durbar Hall, med en

mængde vægmalerier med scener fra hinduiske 
legender mv. Men vi besøger også paladsets 
store samling af bronzefigurer,  biblioteket med 
dets store samling af palmeblads- og papirma-
nuskripter og tager en tur op i klokketårnet, 
hvorfra der er en fin udsigt over palads og by. 
Efter fælles frokost på en restaurant i byen 
besøger vi det det store Brihadiswara tempel, 
som blev opført af Chola kongen Raja Raja i 1010. 
Det enorme anlæg anses for et af de bedste 
eksempler på Chola rigets tempelarkitektur. De 
gulbrune sandstensbygninger er overalt forsynet 
med gudeskulpturer eller arkitektoniske detaljer 
og friser. I en særlig overdækket hal findes en af 
de største Nandi´er (guden Shiva´s hellige tyr) i 
Indien. Efter hjemkomst til Trankebar er der fæl-
les middag på hotellet.

Dag 8 - Heldagsudflugt til Vailankanni
Efter morgenmad kører vi sydpå gennem 
Karaikal til Nagore, hvor vi skal besøge et 
muslimsk valfartssted, en Dargah, som er byg-
get over en sufi helgen fra 1500-tallet, som 
skal have udført mange mirakler i Nagore, bl. a. 
helbredte han hindukongen i Thanjavur. Derfor 
besøges dargahen endnu i dag af mange hin-
duer, der også betragter ham som en helgen. 
Derefter kører vi til Nagapattinam. Her besøger 
vi en lille katolsk kirke fra 1500-tallet opført 
af portugiserne, hvor Maria udførte et mirakel 
i 1660 og derved frelste kirkens mariastatue 
fra hollænderne. Herefter kører vi til det store 
katolske valfartssted Vailankanni, som underti-
den kaldes Østens Lourdes. Maria viste sig og 
udførte hele tre gange mirakler i Vailankanni, 
som derfor er et meget besøgt valfartssted. 
Efter frokost (på egen hånd) ser vi den kæmpe 
katedral, Via Dolorosa, som pilgrimme på knæ 
møjsommeligt kravler frem på, ofringer til og i 
kirken, mængder af takkebreve for helbredelse 
eller opfyldelse af ønsker og meget mere. Efter 
hjemkomst til Trankebar er der fælles middag 
på hotellet.

Dag 9 - Pondicherry og hotel i Chennai
Efter morgenmad påbegyndes hjemrejsen. Efter 
et par timers kørsel når vi frem til den tidligere 
franske koloni Pondicherry. Byen var hoved-
sæde for de franske enklaver i Indien indtil 1954, 
hvor de blev afstået til Indien. Siden 1962 udgør 
byen og de tidligere enklaver et unionsterrito-
rium under regeringen i Delhi med fællesnavnet 
Puducherry. Langs kysten løber en strandpro-
menade, som får en til at føle sig hensat til den 
franske middelhavskyst, og mange bygninger 
og gader i de kystnære bydele vidner om den 
franske tilstedeværelse. Efter fælles frokost på 
en restaurant går vi en rundtur i byen, inden vi 
sent på eftermiddagen fortsætter vores kørsel 
mod Chennai. I Chennai indkvarteres vi på 
hotel, hvor der er fælles middag. Herefter er 
aftenen til fri rådighed. Men vi skal tidligt op 
næste morgen!

Dag 10 - Hjemrejse
Vi bliver afhentet af bussen tidligt om morgenen 
og kørt til den nærliggende lufthavn, hvor vi skal 
være 2-3 timer før flyafgangen kl. 08.40 mod 
Delhi og København.

Trident Hotel, Chennai *****
5-stjernet hotel beliggende tæt på lufthav-
nen. Værelser med bad/toilet, telefon og 
TV. Hotellet har i øvrigt elevator, restaurant, 
bar, egen have og udendørs swimmingpool. 
Hotellet er egnet for bevægelseshæmmede.
Inkl. halvpension (ekskl. drikkevarer)
Klik her og læs mere.

Trankebar
den 19.9 - 28.9 2019

kr. 14.295,-

Neemrana's Bungalow on the Beach, 
Trankebar ****
4-stjernet hotel i gammel kolonistil  cen-
tralt beliggende i Trankebar. Hotellet har 
8 værelser med bad/toilet, telefon, TV og 
minibar. Hotellet har i øvrigt restaurant, 
egen have og udendørs swimmingpool. 
Hotellet er ikke egnet for bevægelseshæm-
mede. Inkl. halvpension (ekskl. drikkevarer)
Klik her og læs mere.

Chariot Beach Resort, Mahabalipuram *****
5-stjernet hotel beliggende ved 
Mahabalipuram strand. Værelser med bad/
toilet, telefon, TV, air-condition og minibar.
Hotellet har i øvrigt restaurant, bar, uden-
dørs swimmingpool samt privat strand. 
Hotellet er ikke egnet for bevægelseshæm-
mede. Inkl. halvpension (ekskl. drikkevarer)
Klik her og læs mere.

https://www.tridenthotels.com/hotels-in-chennai
https://www.neemranahotels.com/the-bungalow-on-the-beach-tranquebar-tamil-nadu/
https://www.chariotbeachresorts.com/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København – Delhi –
  Chennai t/r med Air India
- Alle skatter/afgifter pr. januar '19
- Bustransfer lufthavn – hotel t/r
- 8 nætter i delt dobbeltværelse
  inkl. halvpension (ekskl. drikkeva-
  rer)
- 3 dage, hvor frokost er inkluderet
  (ekskl. drikkevarer)
- Forudbetalt entréer jf. program
- Udflugter i egen bus jf. program
- Danske faglige guider som ledsa-
  ger gruppen fra Danmark
 

Tur 1 - Trankebar

Afrejse d. 19.9 2019 kl. 19.50
Hjemkomst d. 28.9 2019 kl. 17.50

Pris pr. person 14.295.-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 4.000,-
NB! Der er meget få enkeltværelser til rådig-
hed.

BEMÆRK! Man går meget på en
storbyferie, hvorfor det er nødvendigt, at 
man er selvhjulpen.

BEMÆRK! Det er den rejsendes ansvar at 
sørge for vaccinationer og at have gyldigt 
visum til indrejse i Indien.

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 867,-
Årsrejseforsikring Verden kr. 752,-
Årsrejseforsikring Verden inkl. afb. 
1.193,-. Prisen er angivet for rejsende 
under 70 år og er inkl. 1,1% skadesaf-
gift til staten.

Bemærk! Rejsende til Indien er ikke dækket af 
det Blå Sygesikringskort. Vi anbefaler derfor, at 
der tegnes rejseforsikring. For at kunne tegne 
forsikringen, skal den rejsende være berettiget 
til ydelser under den offentlige sygesikring.

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

SÅDAN BESTILLER DU...

1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Trankebar 
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.

Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 12 gæster +
2 guider / max 15 gæster + 2 guider.



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 2019
- Det klassiske Grækenland fra kr. 7.298,- 

- Sicilien fra kr. 11.298,- 

- Rom & Napoli fra kr. 10.998,-

PROGRAM EFTERÅR 2019
- Trankebar fra kr. 14.295,-

- Athen fra kr. 8.298,-

- Apulien fra kr. 9.798,-

- Istanbul fra kr. 8.398,-

- Romerne i Tyskland 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


