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                  Minimumsantal er opnået - Rejsen gennemføres

Denne tur er en rundrejse med Paulus gennem Grækenland, 

som den omtales i Apostlenes Gerninger. Vi begynder derfor 

i Filippi, der var en romersk koloni for veteraner og derfra ad 

romervejen Via Egnatia forbi Amfipolis til Thessaloniki, hvor 

vi besøger Det romerske Forum og bygningerne fra kejser 

Galerius tid. På vejen til Berøa kommer vi forbi de to byer, der 

har fungeret som hovedstad for Makedonien: Pella med mange 

mosaikker og Aigai med de berømte kongegrave.

Efter opholdet i Berøa sejler Paulus ned til Athen fra Dion, der 

var makedonernes hellige by, indviet til Zeus. Herfra begyndte 

de talrige makedonske felttog. Vi ser den arkæologiske park.

Vi sejler ikke, men kører ad motorvejen til Athen og undervejs 

overnattes i Lamia.

I Athen holder Paulus den berømte tale på Areopagos højen 

om den ukendte gud, men det lykkes ikke at grundlægge en 

menighed i Athen.

Det gør det derimod i Korinth, som er det sidste stop på 

vores rejse med Paulus. Vi tager afsked med ham i havnebyen 

Kenkreæ. 



DAGSPROGRAM
Dag 1 
Afrejse med fly til Thessaloniki. Vi ankommer 
midt på eftermiddagen, og fælles middag er 
inkluderet. Vi overnatter i Thessaloniki. 

Dag 2 
Vi drager på heldagstur med egen bus til 
Filippi, Kavala og Amfipolis. Apostlenes 
Gerninger omtaler Filippi som en romersk kolo-
ni. Indbyggerne var hovedsagelig veteraner. 
Byen er i romersk historie kendt som stedet 
hvor Octavian, den senere Augustus, besejrede 
Cæsar morderne i 42 f.Kr. Byen har derfor haft 
et romersk udseende med teater, forskellige 
helligdomme, forum, offentlige toiletter, en mar-
kedshal, basilikaer og badeanlæg.

Det var i nærliggende havneby, Kavala, der i 
oldtiden hed Neapolis, at Paulus i land. Her er 
der rester af den oprindelige Via Egnatia. Her 
spiser vi frokost (for egen regning).

Om eftermiddagen følger vi efter Paulus til 
Amfipolis og beser udgravningsområdet og 
museet. Byen var oprindelig en atheniensisk 
koloni, grundlagt i 438 f.Kr. ved floden Strymon 
for at give athenerne adgang til de vigtige sølv-
miner i området. Senere overtog makedonerne 
byen. Derefter kører vi tilbage til Thessaloniki.

Dag 3
Vi begynder dagen på Frihedspladsen ved min-
desmærket for deportationen af jøderne i 1943.

 

Derfra er der kun kort vej til Det jødiske 
Museum, der beretter om jødernes langvarige 
og omtumlede tilværelse i byen. Næste stop 
er Det romerske Forum, der var et naturligt 
sted for Paulus at missionere under sit ophold 
i byen. Kort derfra ligger Demetrius katedralen, 
Grækenlands største kirke. Den har navn efter 
byens skytshelgen, der døde som martyr under 
Galerius forfølgelser.
 
Efter frokost (for egen regning) ser vi på de 
bygninger, som kejser Galerius lod opføre, da 
han havde valgt Thessaloniki som residens. 
Den såkaldte Rotunde var oprindeligt tænkt 
som hans mausolæum, Galeriusbuen er rejst 
til minde om hans sejr over Partherne i 299 og 
resterne af det egentlige palads. Turen slutter 
ved Thessalonikis vartegn, Det hvide Tårn ved 
havnefronten.

Dag 4
Afgang fra hotellet i egen bus. På vejen til 
Berøa (Veria) kommer vi først forbi Pella, hvor 
Alexander den Store er født og opvokset. Byen 
er anlagt omkring 400 f.Kr. som Makedoniens 
nye hovedstad. I det nyindrettede museum 
udstilles mange flotte mosaikker fra husene. 
Derefter kører vi til den gamle hovedstad, Aigai 
(i dag Vergina), hvor vi spiser frokost (for egen 
regning).

Vi besøger den store gravhøj, der er byg-
get om til museum med de fire grave (bl.a. 
den der er identificeret som Filip d. II´s) og 
de mange fund som det berømte guldskrin 
med den 16-takkede makedonske stjerne. Det 
var professor Manolis Andronikos, der i 1977 
fandt den ikke plyndrede kongegrav. Til sidst 
kører vi til vores hotel i Berøa (Veria).

Dag 5
Afgang fra hotellet i egen bus. Vi begynder 
dagen med at besøge det sted, hvor Paulus i 
følge traditionen prædikede. Stedet markeres 
med et stort monument. Paulus havde mere 
succes med sin mission her i Berøa end i 
Thessaloniki. Men fordi der også her opstod 
tumult, måtte han rejse videre til Dion, hvor-
fra han sejlede til Athen. Dion ved foden af 
Olympos bjerget var makedonernes hellige by, 
hvor kongerne ofrede til Zeus, inden de gik i 
krig. Efter selve byen besøger vi det nærlig-
gende museum.

Efter frokost (for egen regning) kører vi fra Dion 
til Lamia, hvor vi skal overnatte. Der er fælles mid-
dag på en lokal restaurant i nærheden af hotellet 
– 3-retters menu inkl. vin og vand er inkluderet. 

Dag 6
Vi kører mod Athen i egen bus. Undervejs til 
Athen gør vi holdt ved mindesmærket for slaget 
ved Thermopylæ og hører om spartanernes hel-
temodige forsvar af passet. Vi kigger også ind i 
det tilhørende besøgscenter.

Efter check-in på hotellet går vi en tur til den 
gamle by, Plaka, hvor der er fællesspisning på 
en restaurant (inkluderet i prisen). Drikkevarer 
er for egen regning.

Dag 7
Afgang fra hotellet til fods. 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 offi-
cielle 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 lig-
ger i den restaurerede Attalos stoa, vil der med 
udgangspunkt i fundene blive sagt mere om 
områdets historie og om den måde, det athen-
ske demokrati fungerede på. Derefter går vi hen 
til Areopgaos, hvor Paulus talte til athenerne 
og sagde, at han under sine vandringer i Athen 
fandt et alter ”For en ukendt” gud. Det bruger 
han som afsæt for sin tale om Kristus. 

Efter frokost (for egen regning) besøger vi 
Akropolis, stedet for byens vigtigste helligdom-
me. De bygninger, der står på klippen, stammer 
alle fra Athens storhedstid i det 5. århund-
rede f.Kr. De har været normgivende for megen 
senere arkitektur. Det drejer sig om Parthenon, 
Erechteion, Nike templet og Propylæerne.
 
Vi kigger også ned på Dionysos teatret, hvor de 
græske tragedier og komedier blev opført første 
gang, samt på Herodes Atticus Odeion, en kon-
certbygning fra romertiden, der i vore dage bli-
ver brugt som udendørs teater- og koncertsal.
Dagens program slutter med et besøg i det nær-
liggende Akropolis museum fra 2010, der rum-
mer de mange fund fra Akropolis og ikke mindst 
den skulpturelle udsmykning fra Parthenon og 
de andre templer.
 
Dag 8
Vi tager på heldagstur med bus til Korinth. På 
vejen gør vi et kort stop ved Korintherkanalen.
Korinth var længe en handelsmæssig konkur-
rent til Athen. Byen bliver ødelagt af romerne 
i 146 f.Kr., men genopbygges under Cæsar 
og Augustus for at blive hovedsæde for 
den romerske administration. Paulus boede 
og arbejdede der i 1 1/2 år. Også her for-
søgte jøderne at få ham arresteret, men 
statholderen Gallio, der var bror til filosoffen 
Seneca, afviste sagen. Ruinerne stammer fra 
romersk tid bortset fra resterne af det gamle 
Apollontempel.  Vi gør naturligvis holdt ved 
det podium, hvor retssagen mod Paulus fandt 
sted. 

Efter frokost (for egen regning) tager vi 
afsked med Paulus i havnen Kenkreæ, hvorfra 
han rejste til Efesos. Vi kører tilbage til Athen.

Dag 9
Der er afgang fra hotellet i egen bus. Transfer 
til lufthavnen og retur til Danmark.

GRÆKENLAND
d. 16.10 - 24.10 2021

kr. 10.598,-

City Hotel, Thessaloniki
4-stjernet hotel centralt beliggende i 
Thessaloniki, 50 m fra Aristotelous-pladsen. 
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, aircon-
dition, safety boks, minikøleskab og hårtørrer. 
Hotellet har i øvrigt elevator, bar og restau-
rant. Morgenmad er inklusiv. Hotellet er egnet 
for bevægelseshæmmede. Læs mere her.

Makedonia Hotel, Veria
3-stjernet hotel centralt beliggende i Veria. 
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, aircon-
dition, minikøleskab og hårtørrer. Hotellet 
har i øvrigt elevator, bar og tagterrasse. 
Morgenmad er inklusiv. Hotellet er egnet for 
bevægelseshæmmede. 
Læs mere her. 

Athina Hotel, Lamia
3-stjernet hotel centralt beliggende i Lamia. 
Værelser med bad/toilet, TV, telefon, aircondi-
tion og hårtørrer. Hotellet har i øvrigt elevator, 
bar og restaurant. Morgenmad er inklusiv. 
Hotellet er egnet for bevægelseshæmmede. 
Læs mere her. 

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 elevator, bar, 
tagterrasse og lounge. Morgenmad er inklusiv. 
Hotellet er egnet for bevægelseshæmmede. 
Læs mere her. 

https://www.cityhotel.gr/
http://www.makedoniahotel.gr/index.php?l=english
https://hotelathinalamia.gr/?lang=en
https://www.evripideshotel.gr/


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
-Flyrejse udrejse Kbh./Wien/Thessa-
loniki med Austrian Airlines
-Flyrejse hjemrejse Athen - Kbh. med 
Aegean Airlines
-Alle skatter og afgifter pr. marts 
2021
-Bustransfer jf. rejseplan 
-8 nætter i delt dobbeltværelse inkl. 
morgenmad
-Forudbetalt turistskat 
-Alle entréer jf. program
-Middag på hotellet 16.10 inkl. inkl. ½ 
flaske vin og vand
-Middag på hotellet 19.10 inkl. 1 øl 
eller 1 glas vin og vand
-Middag på restaurant i nærheden af 
hotellet 20.10 inkl. vin og vand
-Middag på restaurant i Plaka 21.10 
ekskl. drikkevarer
-Danske faglige guider som ledsager 
gruppen fra Danmark 

Tur 21 - I Paulus fodspor

Afrejse d. 16.10 2021 kl. 10.05
Hjemkomst d. 24.10 2021 kl. 10.35 

Pris pr. person 10.598,-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 2.000,-

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 643,-
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 306,-
Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb. kr. 
545,- Prisen er angivet for rejsende 
under 70 år og 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 Grækenland 
er TUR 21. 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 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

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 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), 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. 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.

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.

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 
www.klassikerne.dk.

Bemærk vedr. indrejsekrav
Det er den rejsendes ansvar til enhver 
tid at opfylde de til rejsen nødven-
dige indrejsekrav, herunder at være i 
besiddelse af de af destinationslandet 
påkrævede dokumenter. AlfA Travel 
gør opmærksom på, at der pt. ikke 
gælder særlige indrejsekrav i relation 
til COVID-19 for den/de destination(er), 
som omfattes af den tilbudte pakke-
rejse. Vi vil naturligvis informere om 
det hvis dette ændrer sig.

Den rejsende er oplyst herom og 
erklærer sig indforstået med, at rejse-
bureauet ikke kan gøres ansvarlig, hvis 
der inden afrejse eller under rejsen på 
destinationen 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 gennemfø-
re rejsen, vil det være vores almindeli-

KONTAKT OS


