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På denne tur besøger vi fire steder, der er med på UNESCOs 

verdensarvsliste: Athens Akropolis, Delfi, klostrene i Méteora og 

Osios Loukas klosteret, der ligger i nærheden af Delfi.

I Athen besøger vi selvfølgelig Akropolis, og også det nye 

Akropolis museum og det antikke torv, Agora. På en byvandring 

ser vi på nogle af de bygninger, der blev bygget i 1800-tallet, da 

Athen var blevet hovedstad i det selvstændige Grækenland. Tre 

af dem er tegnet af de to danske brødre Christian og Theofilus 

Hansen.

Vi tager på en todages tur med egen bus til Metéora klostrene 

og til Delfi. Metéora klostrene, der er beliggende på 300 meter 

høje klipper, er et af de mest besøgte steder i landet, og det 

samme gælder Delfi med Apollontemplet og det hellige område. 

På vejen tilbage til Athen tager vi forbi Osios Loukas klostret, 

hvis ene kirke er udsmykket med mosaikker og fresker. Tilbage i 

Athen besøger vi Nationalmuseet, der indeholder mange impo-

nerende fund inden for alle former for kunst fra antikken.

Sidst men ikke mindst går en halvdagstur med bus går til Kap 

Sounion, med templet for Poseidon. Smukkere sted at betragte 

solnedgangen findes næppe!



DAGSPROGRAM
Dag 1
Udrejse med fly fra København til Athens inter-
nationale lufthavn, der er opkaldt efter stats-
manden Eleftherios Venizelos. Efter landingen 
er der transfer med egen bus til hotellet. Om 
aftenen går vi en tur til den gamle by, Plaka, 
hvor der er fællesspisning på en restaurant
(inkluderet i turens pris).

Dag 2
Formiddagens program har en varighed af 3 
timer. Denne dag besøger vi Akropolis. Vejen 
dertil fører os forbi Hadrians bibliotek og Det 
Romerske Forum, hvor vi gør et kort besøg. Lige 
inden Akropolis passerer vi Areopagos højen, 
hvor Paulus holdt sin berømte tale til athenerne 
om den ukendte Gud. Oldtidens græske byer 
blev i hovedreglen anlagt på og omkring en 
klippe, der lod sig befæste og forsvare. Den 
mest berømte er Athens Akropolis. Her havde 
først kongerne deres bolig, men senere gav 
stedet plads til byens hovedhelligdomme. De 
bygninger, der står på klippen, stammer alle fra 
Athens storhedstid i det 5. århundrede f.Kr. De 
har været normgivende for megen senere arki-
tektur. Det drejer sig om Parthenon, Erechteion, 
Nike templet og Propylæerne. Vi kigger også 
ned på Dionysos teatret, hvor de græske trage-
dier og komedier blev opført første gang, samt 
på Herodes Atticus Odeion, en koncertbygning 
fra romertiden, der i vore dage bliver brugt som 
udendørs teater- og koncertsal.
Eftermiddagens program har en varighed af 3 
timer. Vi indleder eftermiddagen med et besøg 
på Akropolis museet. Efter frokostpausen besø-
ger vi så det nye Akropolis museum fra 2010, 
der rummer de mange fund fra Akropolis og 
ikke mindst den skulpturelle udsmykning fra 
Parthenon og de andre templer.

Der er også gjort plads til de dele af udsmyk-
ningen fra Parthenon, der har befundet sig på 
British Museum i London siden 1816, og som 
grækerne håber på at få leveret tilbage, men 
som indtil da er erstattet med afstøbninger.
Vi overnatter i Athen.

Dag 3
Formiddagens program har en varighed af 3 timer. 
Det første på dagens program er et besøg ved 
det antikke torv Agora. Agora var i antikken byens 
hjerte, en mødeplads for det sociale og politiske liv 
i bystaten Athen. Vi går rundt blandt ruinerne af de 
mange officielle bygninger og hører om, hvilken 
rolle de spillede for datidens politik, religion, filosofi 
og handel. Her ligger også Hefaistos templet, der er 
det mest velbevarede tempel i selve Grækenland. I 
det tilhørende museum, der ligger i den restaure-
rede Attalos stoa, vil der med udgangspunkt i fun-
dene blive sagt mere om områdets historie og om 
den måde, det athenske demokrati fungerede på.
Eftermiddagens program har en varighed af 4 
timer, men det afhænger af trafikken. Efter frokost-
pausen kører vi nordpå i bus til Kalambaka, byen 
ved foden af Metéora klostrene. Vi overnatter her. 
Om aftenen er der fællesspisning på hotellet eller 
på restaurant i nærheden (inkluderet i turens pris).

Dag 4
Formiddagens program har en varighed af 3 timer, 
men det afhænger af trafikken. Vi kører straks efter 
morgenmaden mod to af de berømte Metéora 
klostre, der ligger på de stejle, 300 meter høje 
klippeformationer, som er dannet af sandsten og 
konglomerat. Eneboere blev i 1000-tallet tiltrukket 
af disse klipper. Først boede de i huler, men senere, 
da osmannerne fik herredømmet over Grækenland 
i 1300-tallet, søgte også munke hertil, og klostre 
opstod. I dag bor der kun få munke på de enkelte 
klostre, og ét af dem, St. Stefans kloster er overtaget 
af nonner. I forbindelse med besøget vil vi bl.a. foku-
sere på den ortodokse kirkes historie og dens lære-
mæssige indhold. I 1054 kom det til et brud mellem 
den romersk-katolske kirke og den ortodokse kirke, 
og for at gøre det endnu mere kompliceret findes der 
også en græsk-katolsk kirke.
Eftermiddagens program har en varighed af 4 
timer inkl. stop i Thermopylæ. Efter frokostpause i 
Kalambaka kører vi atter mod syd. På vejen mod 
Delfi gør vi holdt ved Thermopylæ, hvor grækerne 
under perserkrigene forsøgte at standse de frem-
stormende persere under Xerxes ledelse, og hvor 
Leonidas og de 300 spartanere led heltedøden. Et 
informationscenter om slaget og et mindesmærke 
med en statue af Leonidas markerer stedet. Stedet 
spiller en stor rolle i græsk selvforståelse. Om aftenen 
er der fællesspisning på en restaurant i nærheden af 
hotellet i Delfi (inkluderet i turens pris).

Dag 5
Formiddagens program har en varighed af 3 timer. 
Denne dag tager vi på tur til Delfi. Delfi ligger 
utroligt smukt og blev i oldtiden betragtet som 
verdens navle. Zeus sendte sine ørne ud fra ver-
dens yderste egne, og de mødtes i Delfi. Området 
er indviet til Apollon, der gennem oraklet gav svar 
til dem, der søgte råd. Præstinden Pythia sad på 
en trefod, og når hun var kommet i trance, blev 
hun et talerør for guden.

På vejen op gennem det hellige område kom-
mer vi forbi mange skatkamre, monumenter og 
resterne af Apollontemplet. Der er også et teater, 
idet vinguden Dionysos herskede her i vintermå-
nederne. Til sidst besøger vi det fine museum med 
de mange fund fra området bl.a. den kendte bron-
zestatue af en vognstyrer, der blev fundet i 1896. 
Vi spiser frokost i Delfi (inkluderet i turens pris).
Eftermiddagens program har en varighed af 4 
timer, men afhænger af trafikken. På vejen mod 
Athen gør vi holdt ved klosteret Osios Lukas, der 
er opkaldt efter eneboeren Lukas, der slog sig 
ned her i 900-tallet. Klosteret, der ligger et meget 
smukt sted, har 2 kirker, hvoraf den ene rummer 
adskillige mosaikker på guldbund. Desuden er der 
bevaret fresker. Vi opholder os i klostret godt en 
time og kører derefter tilbage til Athen, hvor vi 
overnatter.

Dag 6
Formiddagens program har en varighed af 3 timer 
og består af en byvandring i Athen. Denne bringer os 
forbi nogle af de bygninger, der stammer fra den tid, 
hvor Athen var blevet hovedstad for et selvstændigt 
Grækenland i 1834. Byggestilen var i den periode præ-
get af, at man så tilbage på antikken og de klassiske 
bygningsværker. Det drejer sig bl.a. om Universitetet 
tegnet af den danske arkitekt Christian Hansen samt 
Videnskabernes Akademi og Nationalbiblioteket, 
begge tegnet af hans bror, Theofilus Hansen. Dernæst 
passerer vi Heinrich Schliemanns palæ. Han er kendt 
for de berømte fund, han gjorde, i bl.a. Troja, Mykene 
og Tiryns. Han boede her fra 1880 og frem til sin død 
i 1890. Derfra går vi videre til den bygning, der blev 
bygget som Grækenlands første parlamentsbygning. 
Nu rummer den Det Nationalhistoriske Museum, som 
vi aflægger et kort besøg. Turen slutter på Syntagma 
pladsen med den ukendte soldats grav foran det 
oprindelige kongeslot, der nu anvendes af parla-
mentet.
Eftermiddagens program har en varighed af 5 timer, 
men afhænger af trafikken). Vi kører langs den fashio-
nable ”attiske riviera” til Kap Sounion med templet for 
Poseidon for også at se den berømte solnedgang fra 
templet. På vejen tilbage til Athen gør vi holdt ved 
kysten for at spise aftensmad sammen. (inkluderet  i 
turens pris). Overnatning i Athen.

Dag 7
Formiddagens program har en varighed af 3 
timer. Vi skal besøge Nationalmuseet, der rum-
mer en imponerende samling af antik kunst. 
Her findes de berømte guldfund fra Mykene, de 
store gravvaser fra geometrisk tid og ikke mindst 
et omfattende udvalg af antikke skulpturer fra 
arkaisk til hellenistisk og romersk tid. På vejen til 
museet passerer vi Den Polytekniske Læreanstalt 
opført 1861-76 i klassicistisk stil. Det var her, at 
det sammenstød mellem militær og studenter i 
november 1973, som var med til at gøde jorden 
for juntaens fald i juli 1974, fandt sted. (NB: 
Rygsække skal afleveres i garderoben, men det 
er bedst at lade dem blive hjemme.)
Eftermiddagen denne dag er til fri disposition. 
Overnatning i Athen.

Dag 8 - Hjemrejse

Grækenland
den 10.10 - 17.10 2020

kr. 8.898,-

Evripides Hotel, Athen
2-stjernet hotel centralt beliggende i Athen, 
ikke langt fra Akropolis og i gåafstand fra den 
gamle bydel Plaka. Værelser med bad/toilet, TV, 
telefon, aircondition, safety boks, køleskab og 
hårtørrer. Hotellet har i øvrigt bar, tagterrasse og 
lounge. Morgenmad er inklusiv. Hotellet er egnet 
for bevægelseshæmmede. Kontakt AlfA Travel 
for yderligere information.
Klik her og læs mere.

Hotel Rex, Kalambaka
3-stjernet hotel centralt beliggende i Kalambaka.
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, air-condi-
tion og hårtørrer. Hotellet har i øvrigt restaurant 
og tagterrasse. Morgenmad er inklusiv. Hotellet 
er ikke egnet for bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

Acropole Hotel, Delfi
3-stjernet hotel centralt beliggende i Delfi. 
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, aircon-
dition, safety boks og hårtørrer. Morgenmad 
er inklusiv. Hotellet har i øvrigt bar og lounge. 
Hotellet er ikke egnet for bevægelseshæmmede. 
Klik her og læs mere.

https://www.evripideshotel.gr/
http://www.hotelrex.gr/en_GB/c/TheHotelen
https://delphi.com.gr/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København – Athen t/r
  med Aegean Airlines
- Alle skatter og afgifter pr. dec. 2019
- Lufthavnstransfer hotellet t/r 
- 7 nætter i delt dobbeltværelse
  inkl. morgenmad
- Forudbetalt turistskat 
- Forudbetalt entréer jf. program
- Udflugter i egen bus jf. program
- Aftensmad ekskl. drikkevarer den
  10., 12., 13. og 15. oktober
- Frokost ekskl. drikkevarer den 14.
  oktober
- Danske faglige guider som led-
  sager gruppen fra Danmark 

Tur 1 - Grækenland

Afrejse d. 10.10 2020 kl. 11.30
Hjemkomst d. 17.10 2020 kl. 10.40 

Pris pr. person 8.898,-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.300,-

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

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 540,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 278,-
Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb. 
495,-. Prisen er angivet for rejsende 
under 70 år og er inkl. 1,1% skadesaf-
gift 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 Grækenland 
er TUR 1. 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. 
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.

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

PROGRAM PÅSKE 2020
- Vesttyrkiet fra kr. 9.298,-

- Romerne ved Adriaterhavet fra kr.
  10.998,-

- Campanien fra kr. 9.398,-                             

PROGRAM EFTERÅR 2020
- Grækenland fra kr. 8.898,-

- Den store Firenzetur fra kr. 13.298,-

- Rom fra kr. 13.598,-

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

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 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: 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. 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


