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“One if by land, two if by sea.“ 

Denne linje fra Henry Longfellows digt er kendt af ethvert barn 

i Massachusetts; det omhandler Paul Reveres ridt fra Boston til 

Lexington. Det blev begyndelsen på den amerikanske revolution 

I 1776. Vi skal følge optakten til og forløbet af dennes første tid i 

Boston ved at gå Freedom Trail og tage på udflugt til Lexington 

og Concord, hvor de første sammenstød med englænderne fandt 

sted. Vi skal naturligvis også besøge JFK`s Presidential Library and 

Museum.

Vi kører sammen i bus til New York, og på vejen gør vi holdt 

ved Plimoth Plantation, en rekonstruktion af den første koloni i 

Massachusetts anlagt af puritanerne ombord på Mayflower 1630.

I New York følger vi også revolutionssporet ved at se Federal Hall, 

hvor George Washington aflagde ed som præsident, Fraunces 

Tavern,  hvor han tog afsked med sine officerer og Bowling Green, 

hvor man indledte revolutionen i New York. Men vi skal selvfølgelig 

også besøge indvandrermuseet Ellis Island, Metropolitan Museum 

med en fin græsk-romersk samling, se bygningen, der er tydeligt 

inspireret af antikken og højhuse.



DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi flyver fra København via Island til Boston. Der 
er fælles bustransfer fra lufthavnen til hotellet. 

Dag 2 
Den bedste måde at se seværdighederne i 
Boston på er at tage en gåtur (ca. 5 km) 
langs Freedom Trail, her fortælles hele Bostons 
historie, de 13 koloniers historie, revolutionen i 
Boston samt se de mange bygninger, der mere 
eller mindre er inspireret af antikkens. Turen 
begynder på Boston Common og slutter ved 
North End. Undervejs ser vi bl.a. Massachusetts 
State House med antik tempelfront, Granary 
Burying Ground hvor tre underskrivere af 
Uafhængighedserklæringen er begravet, King`s 
Chapel, Old City hall, Old South Meeting House, 
den største bygning i det koloniale Boston, 
et mødested for de revolutionære, Old State 
House, Faneuil House, også et mødested for de 
revolutionære borger, Quincy Market, som har 
tydelige græske rødder. 

Så er det tid til en frokostpause inden turen går 
videre mod North End. Undervejs passerer vi Paul 
Revere House. Revere er en af de store helte fra 
Den amerikanske Revolution, hans natlige ridt 
til Lexington fik stor betydning for krigen mod 
englænderne. Old North Church er endestationen 
for turen. Den spiller en stor rolle i Reveres ridt og 
historien om ”One if by land, two if by sea.” Den 
historie vil man selvfølgelig høre på turen. 

Dag 3 
Efter lørdagens stroppetur "nøjes" vi med John 
F. Kennedy`s Presidential Library and Museum. 
Så godt som alle præsidenter i USA i moderne 
tid har oprettet et bibliotek og museum efter 
deres tilbagetræden. Det er tegnet af den 
berømte arkitekt L. M. Pei og ligger med pano-
rama udsigt over bugten og Bostons Skyline. 

Eftermiddagen er til fri rådighed uden program. 
Vi kan anbefale fx Museum of Fine Arts eller  
Isabella Stewart Gardner Museum med malerier 
af bl.a. europæiske malere og en lille antik sam-
ling. For ikke kunstinteresserede kan vi anbefale 
New England Aquarium eller en havnerundfart.

Dag 4 
Vi kører med egen bus til de to vigtige slag-
pladser fra begyndelsen af Den amerikanske 
Revolution, Lexington og Concord. Lexington 
var målet for Paul Reveres ridt. Her stod det 
første slag 19. april 1775 mellem de erfarne 
britiske soldater og de såkaldte Minute Men på 
kolonisternes side. Her kan man se Hancock-
Clarke House hvor de revolutionære ledere John 
Hancock og Samuel Adams ventede på Paul 
Revere. Lexington var vigtig, da den spærrede 
vejen for de britiske soldater, så de havde van-
skeligt ved at komme fra deres base i Concord til 
Boston. På Battle Green er der et mindesmærke 
for de 8, der faldt i slaget. Det er det første der 
rejses til minde om Den amerikanske Revolution.  
 
I Concord skal vi se Minute Man National 
Historical Park og North Bridge, stedet for ”the 
shot heard round the world”, hvor der også blev 
kæmpet 19. April 1775. Vi vil have en amerikansk 
hop-on guide på rundturen, men der vil blive 
givet en fyldig gennemgang på dansk i bussen 
dertil. Vi aflægger også museet et kort besøg. 
Har kan man bl.a. se Paul Reveres lanterne og 
hans flyveblade. På vejen hjem gør vi et ophold 
på Harvard University. Her vil det være muligt at 
stige af bussen, hvis man ønsker ekstra tid der.
 
Dag 5 
Vi kører samlet i bus til New York via Plimoth 
Patuxet Plantation. Det var her puritanerne på 
Mayflower anlagde deres første koloni i 1620. 
Den er genopbygget, så man får et godt indtryk 
af, hvorledes kolonisterne har levet. I den nær-
liggende moderne by kører vi forbi en moderne 
kopi af Mayflower og Plymouth Rock, der skal 
være det sted, hvor Mayflower lagde til. Vi 
ankommer til New York sidst på eftermiddagen-
først på aftenen afhængig af trafikken.

Dag 6 
Vi begynder dagen med at tage med subway til 
Manhattans sydspids, hvorfra vi tager færgen til 
Statue of Liberty og Ellis Island, hvortil alle indvan-
drere kom fra 1892 til 1954. På Ellis Island vil vi følge i 
hælene på indvandrerne og se, hvilke vanskeligheder 
de havde ved at komme ind i det forjættede land. 
 
Efter besøget på Ellis Island besøger vi steder kendt 
fra Den amerikanske Revolution. Bowling Green, 
hvor der oprindelig stod en statue af kong George 3, 
men den rev de revolutionære ned og lod omsmelte 
til våben. Fraunces Tavern, der var mødested for The 
Sons of Liberty og hvor Georg Washington holdt en 
afskedsreception for sine officerer i 1783. Federal Hall 
på Wall Street, en blanding af et romersk tempel og 
Pantheon, hvor den Første Kontinentalkongres for 
de amerikanske kolonister blev holdt. Wall Street 
var den gamle grænse for New York. Desuden ser 
vi New York Stock Exchange også med en antik 
tempelfacade 

og US Custom House forsynet med 44 joniske søjler. 

Dag 7 
Dagens emne vil være skyskrabernes New York. 
Vi begynder på Midt Manhattan, hvor vi bl.a. 
skal se Times Square, Rockefeller Center, St. 
Patrick Cathedral, Grand Central Terminal, 
FN-bygningen samt diverse ikoniske skyskra-
bere som Chrysler Building, Seagram skyskra-
beren, Sony bygningen, der ligner et klædeskab.
Om eftermiddagen tager vi længere sydpå for 
at se den ikoniske skyskraber Flatiron, Union 
Square, George Washington Arch, der viser, at 
Titus-buen ikke har levet forgæves. Her ligger 
også nogle fine huse i Greek Revival stil, hvor 
bl.a. maleren Edward Hopper har boet. Derefter 
er tiden til fri rådighed og man kan selv vælge 
at tage i Soho, Little Italy eller Chinatown, på 
Whitney Museum eller gå en tur på High Line.

Dag 8 
Vi begynder dagen med at gå forbi Guggenheim, 
der er Frank Lloyds Wrights gendigtning af 
Colosseum. Derefter besøger vi Metropolitan 
Museum med en fin græsk-romersk samling, 
som guiderne viser rundt i. Desuden skal vi se 
den amerikanske samling, hvor guiderne vil 
fortælle om nogle af de kendte værker bl.a. 
Washington Crossing the Delaware. Eftermid-
dagen er fri til egne oplevelser

Dag 9
Dagen bliver en blanding af gammelt og nyt. Vi 
begynder dagen med at sejle en tur med den 
gratis færge til Staten Island. Her skal vi først se 
The Staten Island September 11 Memorial, hvor-
fra ansigter af de 270 brandfolk og politifolk, 
ser direkte mod Ground Zero. Derfra går vi til 
Snug Harbor, et bygningskompleks på 28 byg-
ninger beregnet for pensionerede søfolk. De er 
bygget i løbet af 1800-tallet. Vi vil koncentrere 
os om de 5 bygninger, der er i nygræsk stil. 
Der er ingen tvivl om, hvor inspirationen er fra. 
Efter besøget her sejler vi tilbage i Manhattans 
sydspids og går først til City Hall, en Federal 
Style bygning fra 1811 og derefter til St. Pauls 
Chapel, der har en antik tempelfront. Her deltog 
George Washington i gudstjenesten efter at han 
var indsat som præsident. Vi skal naturligvis se 
Ground Zero Memorial.

Eftermiddagen er til fri disposition. Man kan 
vælge at se 11. september museet (en stor 
oplevelse), tage op i One World Observatory, 
gå en tur over Brooklyn Bridge. Men hvis man 
ikke har fået nok af græsk-romersk inspire-
ret arkitektur, kan man følge med den ene 
guide (med subway) til Columbia University 
på hvis område der i september 1776 var 
mange kampe, der blev et vendepunkt i krigen.  
 
Dag 10 og 11
Dag 10 er afrejsedag. Bussen kører til lufthav-
nen sidst på eftermiddagen og frem til dette er 
dagen til fri rådighed. Vi rejser hjem og ankom-
mer i København d. 10.04 2023.

Doubletree by Hilton Boston Bayside
Hotellet er beliggende tæt ved Umass sta-
tionen, havnen og ikke langt fra JFK Library. 
Værelserne er indrettet med TV, lille køleskab, 
kingsize senge og eget bad/toilet. Hotellet 
har egen cafe og en lille bar. WiFi mod gebyr.  
Hotellet har elevator og er egnet for bevæ-
gelseshæmmede. 
Klik her og læs mere.

Hotel Edison, New York
Er beliggende lige ved Times Square 
på Manhattan. Værelserne har TV, eget 
badeværelse og aircondition. Værelserne 
er iøvrigt indrettet med queensize senge.    
Hotellet har to restauranter og fitnessrum. 
Hotellet er egnet for bevægelseshæmmede. 
Klik her og læs mere.

Bemærk!
Morgenmaden er IKKE inkluderet i prisen. 

BOSTON & NEW YORK 
d. 31.03 - 10.04 2023

kr. 20.498,-

https://www.hilton.com/en/hotels/boschdt-doubletree-boston-bayside/
https://www.edisonhotelnyc.com/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
-Flyrejse København – Boston - New 
York - København med Icelandair 
(Via Reykjavik)
-Alle skatter og afgifter pr. juli 2022
-Lufthavnstransfer hotellet t/r 
-9 nætter i delt dobbeltværelse 
eksklusiv morgenmad
-Porterage på Hotel Edison
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet  
-Entréer til: Kings Chapel, Old South 
Meeting House, Old State House, 
Paul reveres House, Old North 
Church, JFK Library, Lexington 
& Concord, Plymoth Patuxet, 
Færgebillet og entre til Ellis island, 
Metropolitan Museum (evt. andre 
for egen regning).

Tur 23 - Boston & New York
Afrejse d. 31.03 2023 kl. 14.10

Hjemkomst d. 10.04 2023 kl. 13.00

Pris pr. person 20.498.-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 8.200,-
Rejseforsikring 
Drikkepenge 
ESTA/visum

Forsikring:
Årsrejseforsikring verden kr. 869,-
Årsrejse verden inkl. afb. kr. 1.796-
(over 70 år)
Årsrejse verden inkl. afb. kr. 1.378,-
(under 70 år)

Prisen er inkl. 1,1% skadesafgift til 
staten. Kontakt os for yderligere 
information.

Bestil på www.klassikerne.dk eller 
rekvirér en bestillingsformular på 
Rejseforeningens sekretariat på 

BESTIL DIN REJSE

SÅDAN BESTILLER DU...

1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Boston & 
New York er TUR 23. 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 bestil-
lingsformular 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. 5.000,- pr. 
deltager og forfalder til betaling 8 dage efter bekræf-
telsen. 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.

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.
 
HUSK!
Der er krav om udfyldelse af ESTA forud for indrejse 
til USA. Endvidere er der specielle krav til gyldighed 
af pas.

Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 18 gæster + 2 guider / 
max 28 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:
 

Albert Lange 
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

KONTAKT OS

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING
PROGRAM EFTERÅR 2022
- Firenze fra kr. 12.448,-

- Athen - fra kr. 9.998,-

- Sydengland - 10.498,-

PROGRAM FORÅR 2023
-Boston & New York fra kr. 20.498,-

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

Corona og indrejsekrav
Det er den rejsendes ansvar til enhver tid 
at opfylde de til rejsen nødvendige ind-
rejsekrav, herunder at være i besiddelse 
af de af USA påkrævede dokumenter. 
AlfA Travel gør opmærksom på, at der 
pt. gælder særlige indrejsekrav. Hold dig 
opdateret på www.um.dk. Pt. kan ikke-
vaccinerede IKKE rejse ind i USA.

Den rejsende er oplyst herom og erklæ-
rer sig indforstået med, at rejsebureauet 
ikke kan gøres ansvarlig, hvis der inden 
afrejse eller under rejsen på destinatio-
nen indføres nye og strammere COVID-19 
relaterede indrejsekrav. 

Den rejsende har således ikke ret til at 
hæve købet eller afbestille gebyrfrit i 
den anledning. Ønsker den rejsende i 
sådanne situationer ikke at gennemføre 

Klassikernes Rejseforening blev stiftet af en gruppe undervisere i de klassiske fag på Viborg Katedralskole 
tilbage i 1985. Formålet var dengang at give eleverne lejlighed til at besøge de steder i Athen og Rom, som de 
hørte om i fagene græsk, latin og oldtidskundskab. 

I dag er deltagerne i vores rejser folk i alle aldre. De kommer fra alle egne af landet og med vidt forskellig bag-
grund. Det er ikke nødvendigt at kunne hverken græsk og latin for at deltage på vores ture - blot at medbringe 
en interesse for antikken. Til gengæld lægger vi vægt på, at vores ture har såvel et bredt som et højt fagligt 
indhold. Der er højst 35 deltagere på de enkelte ture plus 2 guider. 

Alle vores guider arbejder frivilligt og ulønnet. Fælles for dem er, at de gerne vil delagtiggøre andre i deres 
store viden om og interesse for antikken. Alle er universitetsuddannede i relevante fag som græsk, historie, klas-
sisk arkæologi, latin, oldtidskundskab og religion. De fleste har stor erfaring i at formidle deres viden gennem 
undervisning i gymnasiet eller på universitetet. Noget, vi mener, er vores store styrke. Alle er naturligvis dansk-
talende, men i særlige tilfælde kan lokale, engelsktalende guider træde til og supplere. Vores guider er primært 
faglige ledere på turene, så vi regner med, at deltagerne langt hen ad vejen er selvhjulpne og rejsevante. Men 
naturligvis er vi behjælpelige, hvor det er nødvendigt. Man må regne med, at vi kommer til at gå en del, og at 
også museumsbesøg stiller krav til ens mobilitet.

Vores rejser ligger som regel i skolernes påske- og efterårsferie. Alle udflugter og rundvisninger, der er omtalt 
i programmet, er inkluderet i rejsens pris. Det samme gælder entréer og evt. turistskat. Dertil kommer et antal 
fælles middage. Vi har desuden altid en lokalguide med rundt, hvor det kræves af de lokale myndigheder. 
Transfer mellem lufthavn og hotel indgår naturligvis i prisen, men eventuel kørsel med lokal, offentlig transport 
er oftest for egen regning. Priserne i programmet er de priser, der gælder ved programmets trykning. Der tages 
forbehold for prisændringer jf. rejsebestemmelserne.

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.
 
Medlemsskab
Man bliver medlem af Klassikernes Rejseforening ved at deltage i en af vores rejser. Kontingentet er pr. rejse 
150 kr., der opkræves som et tillæg til rejsens pris. Foreningen holder den årlige generalforsamling inden den 
1. april, 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

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer: Albert Lange (formand), Ann-Mari Lebel (sekretær), Kell 
Commerau Madsen (kasserer), Povl Borre Andersen og Knud Helles.
 
Teknisk arrangør
Klassikernes Rejseforening er ikke et rejsebureau i traditionel forstand. Vi står kun for rejsens indhold. Vores 
tekniske arrangør, Alfa Travel booker hoteller, flybilletter og andet, der vedrører rejsens afvikling. Alfa Travel er 
naturligvis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden (reg. nr. 2354).


