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"Klassikernes Rejseforening

"

        Turen gennemføres med garanti

En rejse med besøg på arkæologiske lokaliteter fra romernes 

næsten 400 års besættelse af England. Desuden skal vi skal 

følge antikkens eftervirkninger i form af nedslag i den engelske 

arkitektur fra 1600-tallet og frem.

I Bath besøger vi det velbevarede romerske badeanlæg, og på 

byvandring kommer vi forbi 1700-tallets palladianske “rækkehu-

se” The Crescent og Kings Circus. Vi aflægger besøg i Prior Park 

med den engelske landskabelige have. I Fishbourne besøger vi 

den romerske villa og ser de enestående gulvmosaikker.

På British Museum skal vi se udvalgte værker fra den græske 

og romerske oldtid, og vi besøger Museum of London, der 

bl.a rummer fund fra Londons romerske periode. Blandt neo-

klassicismens bygningsværker i London kommer vi forbi “The 

Athenæum Club” med dens gengivelse af Parthenonfrisen på 

bygningens yderside.

Som noget ganske særligt aflægger vi dybt under jorden 

besøg i det nyindrettede “London Mithraeum” - en enestående 

arkæologisk udgravning med en romersk Mithrashelligdom. 

Heldagsturen til Oxford byder både på byvandring og på besøg 

på det kendte Ashmolean Museum, der bl.a rummer en stor sam-

ling fra den græsk-romerske oldtid. På rejsen deltager to danske 

faglige guider, som ledsager gruppen allerede fra Danmark.



DAGSPROGRAM
Dag 1 
Fra lufthavnen i London kører vi direkte til vores 
hotel i Bath, hvor vi skal overnatte de første to 
nætter. Efter indkvartering og fællesspisning på en 
nærliggende restaurant vil gruppen blive introdu-
ceret til de kommende dages program. Hvis tiden 
er til det, vil vi lave en lille uformel aftenvandring i 
Baths bymidte.
 
Dag 2 
Efter morgenmaden skal vi udforske Bath. Bath 
er oprindeligt en gammel romersk by, Aqua Sulis, 
hvis datidige og nuværende navne indikerer byens 
betydning som kurby med badeanlæg, der strækker 
sig helt tilbage til romertiden. 

Om formiddagen skal vi besøge det velbevarede 
romerske bad og det tilknyttede museum, der bely-
ser byens romerske historie. Vi skal se den eneståen-
de bydel fra midten af 1700-tallet med “rækkehuse” 
i palladiansk stil på The Queen’s Square, The (King’s) 
Circus og The Crescent. Den er udviklet af den lokale 
arkitekt og ejendomsspekulant John Wood og hans 
søn af samme navn. 

Efter frokost (for egen regning) kører vi med egen 
bus til og fra den palladianske villa og park Prior 
Park. Haven er et typisk eksempel på, hvordan den 
engelske landskabelige have udvikler sig i løbet af 
1700-tallet. Særligt den palladianske bro er bemær-
kelsesværdig. Den er inspireret af Palladios ikke 
gennemførte projekt til fornyelse af Rialtobroen i 
Venedig. Fra parken får vi desuden et glimrende blik 
ind over byen. 

Dag 3 
Efter morgenmaden forlader vi hotellet i Bath for 
at køre videre til London. På vejen gør vi holdt i 
Fishbourne, hvor vi skal se de romerske udgravnin-
ger af den formentlig største romerske villa i England, 
The Fishbourne Roman Palace. Villaen er især kendt 
for sine fine, velbevarede mosaikgulve. Efter besøget 
fortsætter vi til Chichester tæt ved, hvor vi indtager 
frokost (for egen regning). Chichester er kendt for 
sin delvist bevarede romerske bymur. I London 
ankommer vi til Hotel Ibis London Shepherds Bush 
-tæt ved undergrundsstationen Shepherds Bush. 
Efter indkvartering er der fælles middag på eller tæt 
ved hotellet. 

Dag 4
Efter morgenmaden tager vi denne formiddag på 
British Museum. Vi skal se nogle af de rige romerske 
fund, hvor Mildenhall-skatten, et komplet spisestel 
fra det 4. århundrede i 34 rigt reliefdekorerede 
dele er en af perlerne. Det er fremstillet i sølv med 
alt fra skeer til komplette fade og skåle. Også den 
berømte Portlandvase fra begyndelsen af det første 
århundrede skal vi se nærmere på. Den er udført i 
såkaldt cameo; dvs. som blå vase med hvid lavre-
lief-dekoration. Vasen inspirerede til det berømte 
Wedgewood blue Jasper stel fra slutningen af 1700 
tallet i blå porcelæn med hvid reliefdekoration. Vi 
skal naturligvis se Parthenonfrisen fra Akropolis, og 
der vil også blive tid til at kigge på den berømte 
Sutton Hoo skibsgrav. 

Efter frokost (for egen regning) mødes vi ud for 
Copenhagen-relieffet (selvfølgelig!) ved Nelsonsøjlen 
på Trafalgar Square. Herfra udgår eftermiddagens 
byvandring i det neoklassicistiske London. Vi begyn-
der med Inigo Iones Banqueting Hall og fortsætter ad 
Pall Mall forbi Carlton Terrace og videre til Waterloo 
Place med Athenaeum-klubben, der udvendigt er 
udsmykket med en kopi af Parthenonfrisen. Sidste 
punkt på ruten er triumfbuen Marble Arch, hvis for-
billede er Konstantin-buen i Rom.
 
Dag 5 
Vi tager denne dag på heldagstur til Oxford. Vi 
starter dagen på Ashmolean Museum, hvor vi skal se 
den verdensberømte afstøbningssamling. Desuden 
skal vi gå på opdagelse i museets fornemme græ-
ske afdeling. Blandt de berømte genstande er den 
såkaldte skomager-vase, en sortfigurs-vase fra det 7. 
årh. fvt. Samlingen rummer også fine eksempler på 
den europæiske kunst igennem tiden. 

Efter frokost på egen hånd er der byvandring i 
Oxford, hvor vi skal se nogle af de berømte bygnin-
ger bl.a. Sheldon Theatre, der er Christoffer Wrens 
forsøg på at genskabe Marcellus-teatret i Rom. Efter 
dagens spændende program tager bussen os tilbage  
til hotellet i London.
 

Dag 6 
Formiddagens besøg gælder Londons bymuseum, 
Museum of London og Londons Mithras tempel. På 
Museum of London er udstillet marmorrelieffet med 
Mithras, der dræber tyren. Det er fundet i udgrav-
ningen. Museet rummer desuden en række arkæo-
logiske fund fra det romerske Londinium. I London 
Mithraeum 7 meter nede under det nuværende 
gadeniveau skal vi opleve den forholdsvis store 
Mithras helligdom samt se nogle af stedets løsfund 
bl.a. en bevaret skrivetavle med læsbar tekst. 

På vores vej kommer vi også forbi såvel The London 
Stone som Christopher Wrens St. Pauls Cathedral 
og The Monument, Wrens doriske mindesøjle efter 
Londons store brand i 1666. Relieffremstillingen 
på soklen er udført af den danske billedhugger 
Caius (Kaj).

Eftermiddagen er til fri disposition.

Dag 7
Hjemrejse. Vi kører med bus fra hotellet til lufthav-
nen i London. Hjemrejse til København.

Holiday Inn Express, Bath
Hotellet er beliggende i nærheden af 
Thermae Bath Spa og Universitetet i 
Bath. Værelserne er med eget bad/toi-
let, hårtørrer, TV, telefon, kaffe/the faci-
liteter. Hotellet har egen restaurant,bar 
og lounge. Morgenmad er inklusiv. 
Hotellet er egnet for bevægelseshæm-
mede. Klik her og læs mere.

BATH & LONDON
d. 16.10 - 22.10 2022

kr. 10.498,-

ibis London Shepherds Bush,
Hammerschmidt, London 
3-stjernet hotel beliggende i det vest-
lige London lige ved indkøbscente-
ret Westfield. Morgenmad er inklusiv. 
Hotellet har ialt 128 værelser, som er 
indrettet med eget bad/toilet, TV, hår-
tørrer, skrivebord, kaffe/the faciliteter 
og internet. Hotellet har egen restau-
rant, bar og morgenmadslokale. Hotellet 
er egnet for bevægelseshæmmede. Klik 
her og læs mere.

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/bath/qqzba/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-GB-_-QQZBA
https://all.accor.com/hotel/7813/index.en.shtml
https://all.accor.com/hotel/7813/index.en.shtml
https://all.accor.com/hotel/7813/index.en.shtml


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København - London t/r
- Alle skatter/afgifter pr. april 2022
- Lufthavnstransfer hotellet t/r 
- Bustransfers jf. rejseplan 
- 6 nætter i delt dobbeltværelse    
inkl. morgenmad
- Alle entréer og udflugter jf. pro-
gram (lokal transport dog for egen 
regning)
- 2 Fælles middage 
- Danske faglige guider som ledsa-
ger gruppen fra Danmark 

Tur 4 - Bath og London
Afrejse d. 16.10 2022 kl. 13.50

Hjemkomst d. 22.10 2022 kl. 10.15

Pris pr. person 10.498.-

REJSEFAKTA

Tillæg: 
Enkeltværelse kr. 3.000,- pr. person

Forsikring:
Årsrejse EU/EØS inkl. afb. kr. 667,-
(over 70 år)
Årsrejse EU/EØS inkl. afb. kr. 545,-
(under 70 år)

Afbestillingsforsikring fra kr. 755,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 306,-

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 Bath 
og London er TUR 4. 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.

Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider 
/ max 30 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 EEFTERÅR 2022
- Firenze - fra kr. 12.448,-

- Athen - fra kr. 9.998,-

- Bath & London - fra kr. 10.498,-

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 Italien påkrævede dokumenter. 
AlfA Travel gør opmærksom på, at der 
pt. gælder særlige indrejsekrav. Hold dig 
opdateret på www.um.dk.

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 
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. 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 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 100 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), Knud Helles 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. 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 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.


