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Cypern ligger centralt i det østlige Middelhav og er 

derfor blevet påvirket fra øst og vest, syd og nord. 

Ægyptere, fønikere, grækere, romere, frankere, tyrkere 

og englændere har alle sat deres spor på øen. Og det 

er deres aftryk, vi skal opspore på denne rundtur. 

Vi starter med at lære hovedstaden Nicosia at kende. 

Det er den sidste delte hovedstad i Europa. Det går 

smertefrit at bevæge sig fra den sydlige, græske del 

til den nordlige, tyrkiske del. Seværdighederne lig-

ger som perler på en snor indenfor byens venetianske 

mure. På en udflugt til den nordlige del af øen besø-

ges det store ruinområde i Salamis og den tætliggen-

de by Famagusta med Othellos tårn. 

På vej til Paphos kommer vi forbi Troodos bjergene 

og nogle af de byzantinske kirker, der er på UNESCOs 

verdensarvsliste. I Paphos ser vi de berømte mosaikker 

fra romersk tid og de såkaldte kongegrave fra helleni-

stisk tid. Selvfølgelig kommer vi også forbi den klippe, 

hvor Afrodite ifølge sagnet steg op af havet. 

Inden hjemrejsen bliver der tid til at bese Larnaka, 

med Skt. Lazarus kirken, hvor Lazarus (måske) ligger 

begravet, da han døde for anden og sidste gang i 63 

e.Kr.



DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi flyver fra Kastrup til Larnaca og kører med 
bus til vort hotel i Nicosia. Da vi ankommer sent, 
er der servering af let fingermad på hotellet.

Dag 2
På vej hen til Cypern museet kommer vi forbi 
Plateia Eleftheriou (Frihedspladsen), der er ble-
vet moderniseret som et mødested mellem den 
gamle og den moderne by. Resten af formid-
dagen er afsat til at besøge Cypern museet, det 
største og vigtigste museum på Cypern. Opført 
i 1908-24 i klassicistisk stil og gemmer på de 
vigtigste fund fra stenalderen og frem til den 
byzantinske periode.

Efter frokost skal vi nyde udsigten over den 
delte by og ind over Nordcypern fra Shacolas 
tårnet, og derefter besøger vi Bymuseet, hvor 
man får her et indtryk af dagliglivet i byen fra 
2000 f.Kr. til moderne tid. Denne aften er der 
fællesspisning på hotellet eller en restaurant i 
nærheden.

Dag 3
Dagen byder på heldagsudflugt med bus til 
Salamis, Famagusta og Varosha (Nordcypern). 
Husk pas!
Salamis første konge var Teukros, bror til Aias 
og søn af kong Telamon af Salamis uden for 
Athen. Byen havde sin sidste storhedstid i 
den romerske tid, og det er herfra vi finder 
de vigtigste bygninger: et gymnasium med 
bade, et stadion / amfiteater og  et teater. I 
nærheden findes de såkaldte kongelige grave, 
en gravplads der går helt tilbage til det 7. og 8. 
århundrede med gravskikke, der passer godt til 
beskrivelser af begravelser i Iliaden.

Efter flere jordskælv blev byen genopbygget 
af kejser Konstantin II i 350, men fordi havnen 
sandede til, flyttede indbyggerne til det, der nu 
er Famagusta.

Vi gør også holdt ved Nikokreons kenotaf. Han 
valgte at begå selvmord med hele sin familie, 
da de blev belejret af Ptolemaios´ hær 311 f.Kr., 
og han blev dermed den sidste konge i Salamis.
Videre går turen til Famagusta, der er øens bedst 
bevarede middelalderby. Inden for de venetian-
ske mure ligger bl.a. det såkaldte Othellos tårn fra 
1492 og Lale Mustafa Pasha moské, den tidligere 
Sct. Nicholas katedral. Den blev bygget af konger 
af Lusignan dynastiet mellem 1298 og 1326 og 
går for at være en kopi af katedralen i Reims.

Turen slutter med en afstikker til bydelen 
Varosha, der i al hast blev forladt af dens græske 
indbyggere ved den tyrkiske invasion i 1974 og 
henligger derfor som en spøgelsesby.

Dag 4 
På denne byvandring i det sydlige Nicosia 
går vi forbi Omar moskeen på vej til besø-
get i Dragomanens hus (dragomanen var en 
mellemmand mellem den osmanniske admi-
nistration og den lokale befolkning). Derfra til 
Frihedsmonumentet der er opført til minde 
om frigivelsen af de fanger, briterne tog under 
frihedskampen i 50´erne. Vi skal også forbi 
Museet for Det pancypriotiske Gymnasium, der 
spillede en stor rolle som arnested for oprøret 
mod briterne efter 2. verdenskrig. Vandringen 
slutter ved Famagusta porten, der er den mest 
velbevarede byport i den venetianske bymur. 

Efter frokost krydser vi den grønne linje og går 
ind i det nordlige Nicosia. (Husk Pas!) Vi begyn-
der med byvandringen på den centrale Atatürk 
Meydani, der prydes af en venetiansk søjle. 
Herfra er der kun kort hen til Belediye Pazari, en 
moderniseret bazar med gode indkøbsmulighe-
der. Derefter går vi forbi den fornemt restaure-
rede Bedesten, oprindeligt en kirke, der under 
osmannerne fungerede som lager og marked 
og videre forbi Selimiye Moskéen, der oprin-
deligt var den kirke, hvor kongerne af Lusignan 
dynastiet blev kronet; men den blev omdannet 
til moské i 1571, da osmannerne indtog byen. 
Herfra er der ikke langt til Haydapasha moskeen 
med en lignende skæbne om Selimiye moskeen. 
Sidste stop er Büyük Han er et traditionelt 
osmannisk gæstgiveri, der nu er restaureret og 
omdannet til et område med caféer og butikker.

Dag 5
Efter morgenmaden forlader vi Nicosia og kører 
mod Paphos og Troodos bjergene med de 
velbevarede byzantinske kirker og deres usæd-
vanligt velbevarede fresker, hvoraf mange er 
optaget på UNESCOS verdensarvskulturliste. 
Første stop er Johannes Lampadistis kloste-
ret med tre kirker. Dernæst til Ærkeenglen 
Michaels kirke i Pedoulas har fresker fra 1474. 

Efter frokost er turen kommet til Kykkos kloste-
ret, det mest fornemme på øen med en berømt 
ikon, der skal være fremstillet af evangelisten 
Lukas På vej mod Paphos kører vi også forbi 
Ærkebiskop Makarios III´s grav. Han var det 
uafhængige Cyperns første præsident fra uaf-
hængigheden i 1960.

Dagen slutter med fælles spisning på hotellet  i 
Paphos eller en nærliggende restaurant

Dag 6
I Paphos ligger den såkaldte “arkæologiske 
park” med resterne fra den by, der opstod, da 
kong Nikokles flyttede byen ned til havet sidst 
i 300-tallet f.Kr. Her finder vi mosaikker i fire 
romerske villaer, Dionysos´ hus, Theseus´ hus, 
Orfeus´ hus og Aions hus. Endvidere er her et 
torv, et teater og en helligdom for Asklepios.

Apostlene Barnabas og Paulus bragte kristen-
dommen til Cypern i år 45. Ifølge legenden 
skal Paulus være blevet pisket efter sin første 
prædiken, og der står den søjle, han skal være 
blevet bundet til. Der er også en mindesten for 
kong Erik Ejegod, der døde her i 1103 på vej som 
pilgrim til Det hellige Land.

Efter frokost kører vi et par kilometer nordpå til 
de såkaldte “kongegrave”, underjordiske grav-
kamre fra 200 tallet f.Kr. til 300 tallet e.Kr, der 
var beregnet for lokale notabiliteter. Den mest 
kendte er den såkaldte grav 3 med en dorisk 
søjlehal omgivet af grave i flere etager.

Dag 7
Første stop på dagens program er “Petra tou 
Romiou”, klipperne som anses for at være der, 
hvor den skumfødte Afrodite steg op af havet. 
Det er den mest kendte strand på Cypern. 
Dernæst kommer vi til den flot beliggende old-
tidsby Kourion, der er et af de oprindelige cypri-
otiske kongedømmer. Her finder vi et komplet 
istandsat teater, et romersk torv med tilhørende 
gildehus, bade, stadion og privathuse med 
mosaikker. Vi når også forbi den firkantede kors-
farer borg Kolossi. Dens nuværende udseende 
stammer fra 1454. Her blev der fremstillet både 
sukker og den søde dessertvin, Commandaria.

Om eftermiddagen besøger vi Cyperns vinmu-
seum, der beretter om 5500 års vinhistorie. 
Der bliver mulighed for vinsmagning. (kl. 14.15-
16.00)

Dag 8 - Hjemrejsedag
Efter morgenmad kører vi til Larnaca. Vi gør 
holdt ved Hala Sultan tekke, en moské opført 
til minde en kvinde i familie med Muhammed. 
Hun døde her ved en ulykke i forbindelse med 
et arabisk angreb på Cypern i 649. Dernæst 
besøges Skt. Lazarus kirken. Efter at Lazarus 
blev vækket op fra de døde af Jesus, kom han 
senere til Cypern og blev af Paulus ordineret til 
biskop (bagagen opbevares i bussen, mens vi 
skal opleve byen). 

Resten af dagen er til egen disposition. Vi bliver 
hentet af bussen igen, når det er tid til at begive 
sig til lufthavnen.

Hjemrejse fra Larnaca til København

The Classic Hotel***, Nicosia
Hotellet er beliggende i Nicosias gamle 
bydel i gåafstand fra de største seværdig-
heder. Alle værelser er med bad/toilet, TV, 
aircondition, telefon og kaffe/the facilite-
ter. Hotellet har iøvrigt egen restaurant og 
vin- og loungebar. Klik her og læs mere.

Hotel Veronica, Paphos
Hotellet er beliggende i et hyggeligt kvar-
ter med flere parker, butikker og spise-
steder. Alle værelser er indrettet med 
eget bad/toilet, aircondition (i sæsonen), 
telefon og hårtørrer. Hotellet har iøvrigt tv-
stue, udendør svømmebad (åben i sæso-
nen) og 24 timers reception.
Klik her og læs mere. 

CYPERN
d. 01.04 - 08.04 2023

kr. 11.898,-

https://www.classic.com.cy/
https://www.veronicahotel.com.cy/Home


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København - Cypern med 
Norwegian - direkte t/r
- Alle skatter/afgifter pr. nov. 2022
- Lufthavnstransfer hotellet t/r 
- Bustransfer jf. rejseplan 
- 7 nætter i delt dobbeltværelse    
inkl. morgenmad
- Forudbetalt turistskat 
- Alle entréer jf. program
- 2 fælles middage d. 02.04 + 05.04 
- Vinsmagning
- Danske faglige guider som ledsa-
ger gruppen fra Danmark 

Tur 20 - Cypern
Afrejse d. 01.04 2023 kl. 15.50

Hjemkomst d. 09.04 2023 kl. 00.40

Pris pr. person 11.898.-

REJSEFAKTA

Tillæg: 
Enkeltværelse kr. 2.500,- pr. person 
Kontingent kr. 150,- pr. person

Forsikring:
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 320,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 450,- 
(over 70 år)
Årsrejse EU/EØS inkl. afb. kr. 572,-
(under 70 år)
Årsrejse EU/EØS inkl. afb. kr. 701,-
(over 70 år)
Afbestillingsforsikring fra kr. 842,-

Prisen er inkl. 1,1% skadesafgift til 
staten.

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 Cypern er 
TUR 20. 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. 
3.000,- 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.

Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider 
/ max 35 gæster + 2 guider.

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



Teknisk arrangør: AlfA Travel A/S - Nygade 5 - 7500 Holstebro - telefon 70 22 88 70 - fax 70 22 88 75

PROGRAM FORÅR 2023
 
- Hamborg fra kr. 2.348,-

- Boston & New York fra kr. 20.498,-

- Cypern fra kr. 11.898,-

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

Det er den rejsendes ansvar til enhver 
tid at opfylde de til rejsen nødvendige 
indrejsekrav, herunder at være i besid-
delse af de af Grækenland 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.

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING

Alle henvendelser bedes rettet til 
Klassikernes Rejseforenings formand:

Albert Lange - 86 69 19 87 

info@klassikerne.dk
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

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. 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 fødder. 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 arbejder frivil-
ligt 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 gymnasiet 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 150,- kr., der opkræves 
som et tillæg til rejsens pris. Foreningen holder generalforsamling inden d. 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.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer: Albert Lange (formand, cand. mag. i latin, oldtidskundskab, 
græsk, filosofi og religion), 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) og Knud Helles. 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. Det samme gælder 
entréer og evt. turistskat. Lokaltransport er for egen regning, dog er transfer mellem lufthavn og hotel altid 
inkluderet. 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 udgivelse. Der tages forbehold for prisændringer 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.


