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Klassikernes Rejseforening har mange gange været i både Napoli 

og Pompei, oftest i sammenhæng med en rejse til Rom. Vi tager 

denne gang udgangspunkt alene i Napoli - den på alle måder 

charmerende syditalienske metropol. Men vi bruger også Napoli 

som springbræt for de mange store seværdigheder i bugten 

omkring den. Vi besøger med andre ord udvalgte steder i regio-

nen Campanien, som er og var en kulturens smeltedigel allerede 

fra antikken. De gamle romere talte om Campania Felix, ”det lyk-

kelige Campanien”, i betydningen ”det frodige Campanien”. Sådan 

kan man også i dag karakterisere regionen i forhold til dens væld 

af betagende kulturskatte og naturscenerier. At det på den anden 

side er så som så med økonomien, er en anden side af sagen… 

Vi har sammensat et program med masser af kulturhistorie og 

naturoplevelser: ruiner, kirker, kunst og museer, alt fra oldtid til 

moderne tid - og naturoplevelser på Sorrento-halvøen, Capri og vul-

kanen Vesuv. Denne sidste er omdrejningspunktet ikke bare visuelt, 

men også forståelsesmæssigt for meget af turen, og en særlig ting 

ved denne tur, ud over besøget på vulkanen, er et heldagsprogram 

i Pompei.  Dette suppleres med besøg i ruinområderne Pæstum og 

Villa Oplontis, som i særlig grad er besøg værd, fordi de er beri-

gende billeder på den sammenhængskraft, der var i den antikke 

Middelshavskultur.



DAGSPROGRAM

Dag 1
Efter ankomst og indkvartering på Hotel 
Ramada vil der være en kort introduktion til 
byen på den livlige plads Piazza Garibaldi, der 
ligger en lille gåtur fra vores hotel. 

Om aftenen spiser vi sammen på hotellets 
udmærkede restaurant.

Dag 2
Vi har denne første hele dag fokus på Napoli 
og Napolis historie fra oldtid over middelalder, 
renæssance og barok til nyere tid. Programmet 
vil være 2 byvandringer, en om formiddagen 
og en om eftermiddagen. Vi går igennem den 
gamle renæssance-byport, Porta Capuana, ad 
smalle maleriske gader i byens centrum, og 
besøger Pio Monte della Misericordia-kirken og 
et musealt kapel: Cappella Sansevero, for om 
eftermiddagen at ende på pladsen Piazza del 
Plebiscito med bl.a. det gamle kongeslot og 
den berømte napolitanske opera: Teatro di San 
Carlo. Flere steder på turen støder vi på rester af 
det antikke græske og romerske Napoli.

I Pio Monte della Misericordia-kirken skal vi se 
på maleri af den meget kendte tidlige barok-
maler Caravaggio. I Cappella Sansevero skal vi 
se på kunstneren Sammartino’s fascinerende 
1700-tals skulptur. På Piazza del Plebiscito ser 
vi bl.a. på San Carlo-operaen og Palazzo Reale-
kongeslottet. Omkring pladserne Piazza Bellini 
og Piazza Gaetano er der rester af græske og 
romerske veje, og bl.a. et romersk teater.

Formiddagens program byder på Porta 
Capuana (renæssance-byport), Pio Monte della 
Misericordia-kirken (Caravaggio) og Cappella 
Sansevero (1700-tals skulptur).

Om eftermiddagen skal vi fra Piazza Gaetano til 
Piazza Bellini (det græske og romerske Napoli), 
Castel Nuovo (med kong Alfonso I d’Aragona’s 
renæssance-portal), San Carlo-operaen, Galleria
Umberto (et stort overdækket ’gadekryds’ med 
glastag, som det ses flere steder i arkitekturhi-
storien fra slutningen af 1800-tallet) og Piazza 
del Plebiscito (kongeslot med Napolis regenter 
gennem tiderne i nicher på facaden). Alt ses 
udefra denne eftermiddag.

Dag 3
Vi tager på heldagsudflugt og kører til Pompei 
i egen bus. Vi tilbringer hele dagen i udgrav-
ningsområdet, så der er god tid til at se, høre 
og opleve. Turen begynder med en guidet tur til 
de mest spektakulære steder – med en indlagt 
pause til frokost. Det er muligt at spise frokost 
inde i området, - og der vil derefter være god tid 
til selv at gå rundt. 

Pompei blev ødelagt ved vulkanen Vesuvs 
udbrud i 79 e.Kr.. Vi er så heldige at have en 
øjenvidneberetning om udbruddet, skrevet af 
Plinius den Yngre. I Pompei får man et godt 
indblik i, hvorledes livet har formet sig i en 
romersk provinsby i tiden omkring Kristi fød-
sel. Her er der huse, templer, badeanstalter, et 
teater, et amfiteater, og sågar flere bordeller. 
Hjemturen til Napoli foregår med lokaltoget, La 
Circumvesuviana, til hovedbanegården i Napoli, 
som ligger tæt på vores hotel. Det betyder, at 
man kan tage hjem individuelt, når man er mæt-
tet af indtryk. Togbilletten tilbage til Napoli er 
for egen regning.

Dag 4 
Turen går denne dag i egen bus ned til den 
citrongule Sorrento-halvø. Området er kendt 
for sin produktion af citronlikøren Limoncello. 
Første stop er i den højtbeliggende by Amalfi. 
Byen var allerede fra den tidlige middelalder 
en af Italiens betydningsfuldeste havnebyer og 
blev derfor gennem de efterfølgende århundre-
der udsat for flere angreb fra andre rivaliserende 
byer. Domkirken i byen er bygget i det der kal-
des arabisk-normannisk stil omkring 1.200, dog 
senere noget ombygget. Den vidner om byens 
tidligere storhed. Vores besøg i Amalfi er at 
betragte som et udvidet ”pit-stop” på vejen til 
Pæstum.

Derfra kører vi ad den smukke kyststrækning: 
La Costiera Amalfitana til Pæstum. Paestum er 
en ruinby, grundlagt af grækerne under navnet 
Poseidonia omkring 600 f.Kr. Den erobres sene-
re af romerne, plyndres af saracenerne og nor-
mannerne og forfalder i løbet af middelalderen 
totalt, indtil den genfindes i det 18. århundrede. 
I dag kendes den for templerne, der har været 
indviet til forskellige græske guder. Der er et 
lille museum. Templerne var i 1800-tallet mål for 
mange malere, også danske. 

Dag 5 
Onsdag formiddag er programmet et besøg 
på Det Nationale Arkæologiske Museum i 
Napoli, med bl.a. store fund fra udgravningerne 
i Pompei og Herculaneum (Pompei’s naboby). 
Vi skal se på romerske mosaikker, fresker/væg-
malerier og skulpturer. Samlingerne er enorme, 
men opstillingerne er tematiske og velordnede. 
Tilgængeligheden kan af og til være en udfor-
dring, men det er jo en del af den italienske 
charme. Turen fra hotellet er til fods, men der 
er også mulighed for at komme direkte fra 
hotelområdet lige til museets hovedindgang 
med metro. 

Onsdag eftermiddag er programmet et besøg 
i Napolis domkirke. Her stifter vi bekendtskab  
med Napolis skytshelgen San Gennaro, hvis 
jordiske rester findes i kirkens krypt, og hvis 
relikvieblod, om alt går vel, bliver flydende ved 
bestemte lejligheder. San Gennaro-kulten er for-
bundet med forestillingerne om vulkanen Vesuv.

Formiddagens program på museet slutter før kl. 
13, og eftermiddagens program starter kl. 16.30, 
hvor domkirken har eftermiddagsåbent. Pausen 
mellem de 2 programpunkter giver mulighed for 
lidt tid på egen hånd. Nogle idéer kunne være 
Capodimonte-kunstmuseet (ikke langt fra Det 
arkæologiske Museum), Napoli Sotteranea (det 
underjordiske Napoli – antikke cisterner, ikke langt 
fra domkirken), Vomero-højen med udsigt over 
Napoli med kabelbane/funicolare) – en funicolare 
er ikke langt fra Det arkæologiske Museum.

Dag 6 
Vi kører i egen bus og begynder dagen med at 
besøge Villa Oplontis. Det er en stor romersk 
villa (dvs. et landsted), der også blev ødelagt ved 
Vesuvs udbrud. Den kaldes også Villa Poppaea, 
da nogle mener, at den på grund af sin stør-
relse og pragt kan have tilhørt kejser Neros 
hustru Poppaea. Den ligger mellem de to kendte 
udgravningsområder Herculaneum og Pompei, 
og bliver udgravet i løbet af 1800-tallet, dvs. som 
noget af det første efter genopdagelsen af de 
to oldtidsbyer i 1700-tallet. Her får man et godt 
indtryk af, hvorledes en velhavende romer har 
boet. Villaen er især kendt for sine vægmalerier. 
Derefter kører vi op på vulkanen Vesuv. Vi kører 
op ad bjerget i egen bus og går det sidste stykke 
af vejen (overkommeligt) op til kraterranden, og 
herfra håber vi på klart vejr med mulighed for 
vidtstrakte udsigter ned over fx Pompei. Det kan 
være lidt køligt og blæsende på toppen, og det 
er en god idé at medbringe fornuftigt fodtøj. (vi 
ledsages af engelsktalende guide) 

Dag 7
En perle i ugens program bliver fredagens ø-tur 
til Capri, hvor hovedpunktet er et besøg i den 
romerske kejser Tiberius’ paladsruin. Denne 
ligger højt med en betagende udsigt over 
mod Sorrentohalvøen. Der er også rester af 
et romersk fyrtårn, der var mere end et fyr-
tårn, idet man herfra kunne signalere til bl.a. 
Sorrentohalvøen og den romerske flådebase 
ved Misenum. Efter besøget her går vi tilbage 
mod Capri by, hvor der er flere muligheder for 
oplevelser på egen hånd. Man kan besøge sven-
skeren Axel Munthes berømte villa, San Michele, 
man kan nyde bare at gå rundt, eller sejle en 
tur til den sagnomspundne Blå Grotte. Tjek selv 
for muligheden derfor på nettet. Vi kører i egen 
bus fra hotellet til Napolis havn for at nå en 
færgereservation om morgenen. Sejlturen med 
store komfortable skibe varer ca. 45 min. og er 
inkluderet i rejsens pris.

Dag 8
Hjemrejse

CAMPANIEN
Napoli, Pæstum, Pompeii, Amalfi, Capri m.m. 

d. 16.10 - 23.10 2021

kr. 9.398,-

Hotel Ramada, Napoli ****
4-stjernet hotel centralt beliggende 
i Napoli – tæt på hovedbanegården. 
Hotellet har elevator, bar og restaurant. 
Værelser med bad/toilet, telefon, og tv. 
Hotellet har i øvrigt bar og restaurant. 
Morgenmad inkl. Hotellet er egnet for 
bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

https://ramada-naples.hotel-naples.com/en/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København – Napoli t/r
  med Lufthansa (1 mellemlanding)
- Skatter og afgifter pr. januar 21
- Lufthavnstransfer hotellet t/r 
- Bustransfer jf. program
- 7 nætter i delt dobbeltværelse
  inkl. morgenmad
- Forudbetalt turistskat
- Forudbetalte entréer jf. program
- Middag på hotellet på ankomstda-
  gen – 3 retters menu inkl. mineral-
  vand & ½ flaske vin/øl/vand
- Færgebillet Capri t/r
- Danske faglige guider som ledsa-
  ger gruppen fra Danmark 

Tur 9 - Campanien

Afrejse d. 16.10 2021 kl. 12.45
Hjemkomst d. 23.10 2021 kl. 18.25 

Pris pr. person 9.398,-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 2.000,-

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

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 570,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 306,-
Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb. 
545,-. 
Prisen er angivet for rejsende under 
70 år og er inkl. 1,1% skadesafgift til 
staten.

Det er muligt at bestille en Gouda 
afbestillingsforsikring eller rejseforsik-
ring igennem AlfA Travel. Læs mere 
om forsikringer og betingelser på 
www.gouda.dk.

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 Campanien 
er TUR 9. Husk at angive alle deltageres navne præcist 
som de er anført i deres pas. Hvis du ikke kan tilmelde 
dig via nettet, kan du rekvirere en bestillingsformular 
hos Rejseforeningen, 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.

Turen gennemføres ved min. 23 gæster og max. 35 
gæster. 



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 

Telefon 86 69 19 87 

info@klassikerne.dk
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM EFTERÅR 2021
- Campanien - UDSOLGT

- I Paulus Fodspor fra kr. 10.598,- 

PROGRAM PÅSKEN 2022
- Rundrejse på Peloponnes fra kr. 9.998,-

- Det klassiske Rom fra kr. 10.598,-

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

Bemærk vedr. 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 destinationslandet påkrævede 
dokumenter. AlfA Travel gør opmærk-
som på, at der pt. ikke gælder særlige 
indrejsekrav i relation til COVID-19 for 
den/de destination(er), som omfattes af 
den tilbudte pakkerejse. Vi vil naturligvis 
informere om det hvis dette ændrer sig.

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 særlige 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 
rejsen, vil det være vores almindelige 
afbestillingsvilkår, der er gældende.

KONTAKT OS

Klassikernes Rejseforening blev stiftet af en gruppe undervisere på Viborg Katedralskole i 1985 sammen med 
repræsentanter for andre gymnasier. Formålet var i begyndelsen at give eleverne lejlighed til at besøge de 
steder i Athen og Rom, som de hørte om i græsk, latin og oldtidskundskab. Det var før studierejsernes tid. I 
den første sæson var der 5 busser i Rom primært med elever på de danske gymnasier og deres lærere og året 
efter gik turen til Athen, også en bustur. Disse to ture, til Rom og Athen, er kernen i vores produkt, men fokus 
er også blevet bredere; vi inddrager i dag alle de steder, hvor romerne og grækerne har sat deres fod. Vores 
gæster er heller ikke længere gymnasieelever, men derimod ligger deltagerne på vores ture aldersmæssigt fra 
ca. 45 år til pensionister. Deltagerne kommer fra alle egne af landet og fra alle professioner.

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 løbet af januar eller februar, 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: Albert Lange (formand, cand. mag. i latin, oldtidskundskab, 
græsk, filosofi og religion), Hanne Christiansen (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), 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. Som noget nyt er også 
alle entreer inkluderet! Lokaltransport er dog 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 programmets 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


