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                  Rejsen gennemføres

Antikkens Grækenland og Rom har kastet lange skygger. De 

engelske kolonister i Amerika var eksempelvis meget påvir-

ket af den antikke arv. Særligt i 1700-tallet og begyndelsen 

af 1800-tallet spillede de græske og romerske forfattere 

samt den antikke arkitektur en stor rolle.

Vi skal på denne rundtur i USA besøge nogle af de steder, 

som har haft stor betydning i den amerikanske historie - 

fx Jamestown, som var den ældste bosættelse i Amerika, 

Yorktown, hvor englænderne kapitulerede til det nyop-

rettede USA samt Williamsburg, som er Virginias gamle 

hovedstad. I Richmond og Charlottesville er det muligt at 

se, hvordan Thomas Jefferson var inspireret af antikkens 

arkitektur. Vi tager også et stop ved Manassas/Bull Run, 

som er den første slagplads i Borgerkrigen.

I Alexandria skal vi se huse fra 1700-tallet og George 

Washingtons plantage. I Washington by er det tydeligt, at 

klassicistisk arkitektur spiller en stor rolle. Vi skal her blandt 

andet se de officielle bygninger og flere interessante krigs-

mindesmærker.



DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi flyver med direkte fly fra København til 
Washington D.C. Efter ankomsten kører vi til 
Alexandria i Virginia, hvor vi skal have 2 over-
natninger. Alexandria er i dag nærmest en for-
stad til Washington, med dens ca. 130.000 ind-
byggere. Fælles middag på Gadsby's Tavern. 
Overnatning i Alexandria.

Dag 2
Vi skal på byrundtur til fods i Alexandria om 
formiddagen. Alexandria blev grundlagt i 1749 
af skotske købmænd, og den blev hurtigt en 
vigtig handelsby. George Washington ejede et 
byhus her, og sydstatsgeneralen Robert. E. Lee 
boede her som barn. Der er mange fine huse, 
gader og kirker fra 1700-tallet og 1800-tallet 
og en flot udsigt over Potomac floden med kig 
til Washington D.C. Efter Alexandria kører vi til 
Mount Vernon, George Washingtons plantage, 
hvor han boede 1783-1799 kun afbrudt af tiden, 
hvor han var præsident. I tilknytning til plan-
tagen er et museum om George Washington. 
Både Washington og hans hustru er begravet 
på plantagen. Overnatning i Alexandria.

Dag 3
Vi kører til Richmond. Her skal vi se Virginia State 
Capitol, som er tegnet af Thomas Jefferson - en 
af forfatterne til Uafhængighedserklæringen 
og USAs 3. præsident.

Det er tydeligt, at Thomas Jefferson har ladet 
sig inspirere af antikke bygninger. Vi skal des-
uden se The White House of the Confederacy 
udefra; en bygning der også er inspireret 
af antikken, og hvor sydstaternes præsident 
Jefferson Davis boede under borgerkrigen. 
Desuden skal vi besøge The Museum of the 
Confederacy, som rummer en af de stør-
ste samlinger vedrørende Den Amerikanske 
Borgerkrig. Om eftermiddagen ser vi på ame-
rikansk malerkunst på Virginia Museum of Fine 
Art. Overnatning i Richmond.

Dag 4
Fra Richmond kører vi til Williamsburg, der i en 
periode var hovedstad i Virginia. Langs James 
River ligger plantager som perler på en snor. 
Det er desværre umuligt at køre på de små 
veje langs James River, så vi besøger ikke en af 
plantagerne, men kører i stedet til Jamestown, 
der er den ældste bosættelse i Virginia fra 
1607. Hertil ankom 104 kolonister, men kun en 
tredjedel overlevede det første år. Da tobaks-
dyrkning blev indført i 1613, begyndte kolo-
nien at blomstre. I dag er der kun ruiner og 
et museum. Vi spiser frokost ved James River, 
hvorefter vi kører til Yorktown, der er grundlagt 
i 1609. Den blev en vigtig udskibningshavn 
for tobak og fungerede som havneby for 
Williamsburg. Her led englænderne deres sid-
ste store nederlag i den amerikanske uafhæn-
gighedskrig i 1781. Der er bevaret en del huse 
fra 1700-tallet. Overnatning i Williamsburg.

Dag 5
Vi besøger Colonial Williamsburg Historic 
Area, der er en slags “Den Gamle By”. 
Williamsburg var i hovedparten af 1700-tal-
let hovedstad i Virginia. Der er 88 originale 
bygninger og nogle rekonstruerede. Der er 
bl.a. Guvernørens Palads, der var residens for 
7 kongeligt udnævnte guvernører og de første 
to valgte guvernører efter uafhængigheden, 
Patrick Henry og Thomas Jefferson. I dag 
fremstår paladset, som det var, da den sidste 
kongelige guvernør forlod det. Der er mange 
håndværksbygninger som fx skomager, smede, 
skræddere, vævere, møbelsnedkere. Desuden 
er der en af de vigtigste kroer, The Raleigh 
Tavern, i Virginia. The Wythe House var ejet 
af Thomas Jeffersons lærer og underskriver 
af Virginias Uafhængighedserklæring, George 
Wythe. I The Court House kan man få orien-
tering om, hvorledes retssystemet fungerede 
i kolonien og tiden efter. Her havde George 
Washington hovedkvarter under belejringen af 
Yorktown. Desuden er der et fængsel, en kirke 
og meget mere. Guiderne vil gå en byvandring, 
og derefter er det muligt at besøge de byg-
ninger, som man har lyst til, hvor lokale klædt 
i datidens dragter vil fortælle. Overnatning i 
Williamsburg.

Dag 6
Vi kører fra Williamsburg til Charlottesville, 
hvor vi begynder med at se Thomas Jeffersons 
bolig Monticello. Jefferson var selvlært arki-
tekt, og han havde studeret renæssancearki-
tekten Palladios' ”Fire bøger om arkitektur”.

Det ses tydeligt i Monticello, der har en vis 
lighed med Palladios Villa Rotonda i Vicenza. 
Da han i 1796 kom hjem fra Paris, hvor han 
havde set nyklassiske bygninger, ombyggede 
han Monticello. Det lå ham meget på sinde at 
betone arven fra Rom og forbindelsen mel-
lem den romerske republik og det unge USA. 
Monticello var ikke kun en ”udstillingsbygning”, 
men hovedbygning i en stor plantage med 4 
gårde og 135 slaver. Efter besøget her kører vi 
til universitetet, hvor vi skal se The Rotunda, 
der er inspireret af Pantheon i Rom, samt den 
ældste del af universitetet. Det centrale univer-
sitetskompleks regnes for at være et pragtek-
semplar af amerikansk arkitektur. Vi overnatter 
i Charlottesville.

Dag 7
Vi kører fra Charlottesville til Washington 
D.C. via Skyline Drive gennem Appalachian 
National Park. Fra den højtbeliggende vej er 
der en fin udsigt over Shenandoah Valley. Er 
vi heldige, ser vi også det rige dyreliv. Vi fore-
tager et stop i Manassas/Bull Run, hvor det 
første slag i borgerkrigen fandt sted. Der er 
her et mindre ”Visitorcenter” og mulighed for 
en gåtur på den gamle slagplads. Overnatning 
i Washington D.C.

Dag 8
Hele dagen foregår til fods. I dag skal vi se The 
White House, præsidentens bolig og The Mall 
med Lincoln Memorial, som er en moderne 
udgave af et græsk tempel. Vi skal også 
se 2. Verdenskrigs Memorial, Koreakrigens 
Memorial, Vietnam Memorial samt Washington 
Monument. Om eftermiddagen er det muligt 
at besøge National Archives, hvor man kan 
se Uafhængighedserklæringen og forfatnin-
gen. Resten af dagen er til fri disposition. 
Overnatning i Washington.

Dag 9
Om formiddagen besøger vi The Capitol og 
går forbi Højesterets bygning, der tydeligt 
viser antikkens lange skygger, samt Union 
Station, der er inspireret af Konstantins tri-
umfbue i Rom. Hvis det er muligt, besøger 
vi Thomas Jefferson Building i Library of 
Congress.  Eftermiddagen er til fri disposition. 
Der ligger flere interessante museer langs The 
Mall, bl.a. National Gallery of Arts, National 
Air and Space Museum, National Museum of 
American History og National Museum of the 
American Indian. Overnatning i Washington.

Dag 10
Vi begynder dagen med en rundtur i bus, hvor 
vi skal se nogle af byens vigtige monumenter, 
bl.a. Thomas Jefferson Memorial, Martin Luther 
King Memorial, Iwo Jima mindesmærket og 
Arlington kirkegård, hvor Kennedy brødrene 
ligger begravet. Vi holder en frokostpause i 
The Pentagon Mall, inden vi kører til lufthav-
nen.

Dag 11
Ankomst i Kastrup lufthavn om formiddagen.

Hampton Inn Alexandria-Old Town/King St. Metro
3-stjernet hotel centralt beliggende i Alexandria. 
Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV, tele-
fon, mini-køleskab, mikroovn og kaffemaskine. 
Hotellet har i øvrigt elevator. Morgenmaden er 
inkluderet.
Klik her og læs mere.

Best Western Plus Governor's Inn
3-stjernet hotel beliggende 15 minutters gang fra 
Richmond centrum. Værelser med bad/toilet, TV, 
telefon, mikroovn og kaffemaskine. Hotellet har 
i øvrigt lounge, bar og elevator. Morgenmaden 
er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Williamsburg Woodlands Hotel & Suites
4-stjernet hotel beliggende 100 meter fra 
Visitor Center Colonial Williamsburg. Værelser 
med bad/toilet, hårtørrer, TV, telefon og kaf-
femaskine. Hotellet har i øvrigt bar og elevator. 
Morgenmaden er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Omni Charlottesville Hotel
4-stjernet hotel centralt beliggende i 
Charlottesville. Værelser med bad/toilet, hår-
tørrer, TV, telefon, mini-køleskab og kaffema-
skine. Hotellet har i øvrigt restaurant, bar, kaf-
febar, elevator samt indendørs swimmingpool. 
Morgenmaden er inkluderet.
Klik her og læs mere.

Holiday Inn Washington-Central/White House
3-stjernet hotel centralt beliggende i Washington. 
Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV, tele-
fon, mini-køleskab, mikroovn og kaffemaskine. 
Hotellet har i øvrigt restaurant, bar og elevator. 
Morgenmaden er inkluderet.
Klik her og læs mere.

USA 
rundrejse

den 23.03 - 01.04 2018
kr. 19.498,-

http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/virginia/hampton-inn-alexandria-old-town-king-st-metro-WASALHX/index.html
http://bestwesternvirginia.com/hotels/best-western-plus-governors-inn
https://www.colonialwilliamsburg.com/stay/williamsburg-woodlands
https://www.omnihotels.com/hotels/charlottesville
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/washington/wasct/hoteldetail


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Direkte fly København -
  Washington Dulles t/r med SAS
- Alle skatter og afgifter pr. maj 2017
- Lufthavnstransfer hotellet t/r
- 9 overnatninger i delt dobbeltvæ-
  relse med morgenmad
- Fælles middag på Gadsby´s
  Tavern på ankomstdagen
- Alle udflugter og transfers som
  anført i programmet ekskl. entréer
- Entré til Williamsburg 
- Entréer til Mount Vernon, Museum
  of Confederacy og Monticello
- Danske faglige guider som ledsa-
  ger gruppen fra Danmark

Tur 14 - USA

Afrejse d. 23.03 2018 kl. 12.20
Hjemkomst d. 02.04 2018 kl. 07.15

Pris pr. person 19.498.-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 6.600,-

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 1.183-
Årsrejseforsikring verden kr. 682,-
Årsrejseforsikring verden inkl. afb. 
Kr. 1.082,-
Prisen er angivet for rejsende under 
70 år og er inkl. 1,1% skadesafgift til 
staten.

Hotelovernatning i København
Vi kan tilbyde overnatning på 
Quality Airport Hotel Dan til fordel-
agtige priser. Hotellet ligger tæt på 
Københavns Lufthavn. Kontakt AlfA 
Travel for yderligere information på 
tlf.: 70 22 88 70.

Tilslutningsfly med SAS er muligt pr. 
forespørgsel.

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 USA er TUR 
14. 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. 3.000,- pr. delta-
ger og forfalder til betaling 8 dage efter bekræftel-
sen. Husk! Ønsker I afbestillingsforsikring, skal præ-
mien for denne indbetales samtidig med depositum. 

Når du modtager din bekræftelse, er det vigtigt, at du 
kontrollerer, at alle dine rejsedokumenter  er korrekte. 
Husk, at der skal ansøges om forhåndsgodkendelse 
til indrejse i USA. Rejsedeltagerne er selv ansvarlige 
for dette, men AlfA Travel udleverer information om 
proceduren.

3. Det andet indbetalingskort skal anvendes i forbin-
delse med indbetalingen af rejsens restbeløb, som 
skal indbetales 60 dage inden afrejse.

4. Ca. 10 dage inden afrejse fremsendes billetter, den 
endelige rejseplan og de endelige rejsetider.

BEMÆRK! 
Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider 
/ max 35 gæster + 2 guider. Det er desuden den rej-
sendes ansvar at sørge for at have gyldigt visum til 
indrejse i USA. Husk også at det blå sygesikringsbevis 
ikke kan bruges i USA, så rejseforsikring er vigtig! 
Kontakt AlfA Travel for yderligere information.



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


