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På turen langs Dalmatiens kyst skal vi bl.a. besøge tre byer, 

som alle er på Unescos Verdensarvsliste: Split, Dubrovnik 

og Trogir.

Mange tror, at den dalmatiske kyst i Kroatien har været 

besat af tyrkerne i flere århundreder. Det er ikke tilfældet. 

De fik aldrig erobret området. Der er mange seværdighe-

der fra forskellige epoker i historien, og de har alle spillet 

en stor rolle økonomisk og politisk, hvilket har sat sit præg 

på byerne. I Split skal vi bl.a. koncentrere os om kejser 

Diocletians store palads fra 3. århundrede. Det er blevet 

genbrugt op gennem historien, både rent fysisk og i arki-

tekturhistorien. Vi skal også besøge to gamle romerske 

byer, Salona og Narona. Salona har nogle meget velbeva-

rede ruiner, som man frit kan gå rundt mellem. Narona har 

et nyt museum, der udstiller 17 skulpturer af bl.a. kejserne 

Augustus, Claudius og Vespasian. Det betegnes som en lille 

perle. Byen Zadar har også romerske rødder, hvilket ses i 

byplanen, og man kan se fundamenterne fra det romerske 

Forum. Dubrovnik er også en lille perle, men desværre er 

den noget overrandt af turister. Der er intet romersk her, 

men til gengæld så meget andet. Vi flyver direkte til og fra 

Split fra København.



DAGSPROGRAM
Dag 1 - København til Split
Split vokser frem i slutningen af 3. og begyn-
delsen af 4. århundrede, hvor den romerske 
kejser Diocletian bygger sit palads her. Efter 
Diocletians død i 312 bliver paladset brugt 
til administrationskontorer. Da indbyggerne fra 
den romerske by Salona flygter fra avarerne 
i begyndelsen af 600-tallet, flytter de ind i 
paladset, og Split bliver bispesæde. I mange 
år kan byen rummes inden for paladsets mure. 
Split har været styret af  byzantinerne, kroa-
terne, Venedig, Frankrig og Østrig-Ungarn, indtil 
den efter første verdenskrig bliver en del af 
Jugoslavien. Tyrkerne har aldrig været her. Split 
er på UNESCOS verdensarvsliste.

Efter ankomst til Split, indkvartering og frokost 
(for egen regning) ser vi seværdighederne i 
byen. Diocletians paladskompleks er i store 
træk anlagt som en romersk militærlejr - 215 
m langt og 180 m bredt og omgivet af en mur. 
Området inden for murene er delt i en pri-
vat beboelsesafdeling, et religiøst område med 
templer og Diocletians mausolæum, nu katedra-
len, samt et beboelsesområde. Vi følger palad-
sets mur, besøger kælderen under paladset, 
Jupitertemplet, der nu er dåbskapel, paladsets 
peristyl og vestibule, Diocletians mausolæum, 
nu Katedralen Sct. Domnius (Duje).

Dag 2 - Salona
Udflugt med egen bus til Salona (i dag Solin). 
Byen grundlægges af illyrerne i 4. århundrede 
f. Kr. Der boede både grækere og italikere i 
byen. Romerne kaldte byen Salona. Efter bor-
gerkrigen mellem Pompeius og Caesar i 47 f. 
Kr. bliver byen et romersk municipium, og under 
kejser Augustus får den navnet Colonia Martia 
Iulia Salona. I løbet af det første århundrede 
e. Kr. bliver der bygget alt, hvad der hører til 
en romersk by: et amfiteater, teater, gader, 
basilikaer, Forum, badeanlæg, templer, huse, 
bymure, byport og en nekropolis - alt sammen i 
lidt forskellig bevarelsestilstand. På Trajansøjlen 
i Rom kan man se teatret i Salona. Byen får nyt 
navn under kejser Diocletian, som siges at være 
født i Salona; den bliver nu kaldt Valeria efter 
Diocletians slægtsnavn.

I Salona findes også tidlige kristne bygninger, 
bl.a. et dåbskapel, en bisperesidens og en 
kirke. Avarerne plyndrer byen i begyndelsen 
af 600-tallet og indbyggerne flygter til Split. 
Byen er blevet udgravet af en dansk arkæolog, 
E. Dyggve. Ruinerne er ret velbevarede, og 
man kan uden hindringer gå rundt i dem. Ved 
delingen af Romerriget 395 kom Salona til Det 
vestromerske Rige.

Dag 3 - Trogir
Vi kører til Trogir. Grækerne anlægger en by her i 
380 f. Kr., og de kaldte stedet Tragurion. Romerne 
kommer hertil i 78 f. Kr. og latiniserer det græske 
navn til Tragurium. Den bliver angrebet af sara-
cenerne i 1123 og kommer under Venezias styre i 
1420. I 1797 bliver Trogir østrigsk, og fra 1918 er den 
en del af Jugoslavien. Der er ikke meget bevaret fra 
den antikke by, men byplanen viser tydeligt, at den 
er græsk-romersk. Til gengæld er der nogle af de 
mest velbevarede romanske og gotiske bygninger i 
Centraleuropa, bl.a. er St. Laurentius kirken en perle. 
Dens portal kan måle sig med de flotteste gotiske 
portaler i Frankrig. Vi går en tur i byen og ser de 
vigtigste bygninger og kirker, men hovedpunktet 
er Sk. Laurentiuskirken og dens portal. Trogir er 
på UNESCOs verdensarvsliste. Efter hjemkomsten 
til Split besøger vi Det arkæologiske Museum. 
Tidspunktet aftales i bussen, men det bliver en 
"sidst på eftermiddagen tur".

Dag 4 - Zadar
Vi kører nordpå til byen Zadar. Zadar er nævnt første 
gang 384 f. Kr., hvor byen udkæmper et søslag 
med grækerne på Sicilien. I 59 f. Kr. kommer byen 
under Caius Iulius Caesars provins og spiller en 
væsentlig rolle som leverandør af skibe til Caesars 
hær. Han lader sine veteraner bosætte sig her og 
kalder byen Colonia Iulia Iadera. Den antikke byplan 
fremtræder klart i byen i dag. Det romerske Forum 
kan ses den dag i dag, og der er fundamenter af de 
gamle bygninger og af den romerske brolægning. 
Romersk byggemateriale indgår i flere af kirkerne 
fra middelalderen, især i Skt.  Donatius kirken, der 
ligger på det antikke Forum. Efter romertiden fører 
byen en omtumlet tilværelse, idet den snart hører 
under den ene fremmede magt snart under en 
anden. Ostrogoterne, byzantinerne, ungarerne, vene-
zianerne, østrigerne, italienerne og kroaterne har alle 
på skift haft magten i området. I mellemkrigstiden 
hører byen under Italien. På trods af skiftende tiders 
krigsødelæggelser er der i Zadar spor af alle de for-
skellige herskere. Vi skal besøge Sct. Donatus kirken, 
Katedralen og Det arkæologiske Museum. Turen er 
en heldagstur.

Dag 5 - Fra Split til Dubrovnik
På turen fra Split til Durovnik skal vi 2 gange pas-
sere grænsen mellem Bosnien-Herzegovina og 
Kroatien. Vi stopper ved den tidligere romerske 
by Narona, som under romerne var et vigtigt 
holdepunkt. Navnet Colonia Iulia Narona viser, at 
den er opkaldt efter kejserhusets familienavn, den 
juliske slægt. Den er grundlagt i 3.-2. århundrede f. 
kr. som en handelsstation. Her er der fundet bade-
anlæg, et teater og et Augusteum - dvs. et tempel 
for kejserkulten samt huse.

Narona forlades, efter at avarerne har plynd-
ret den i begyndelsen af 600-tallet. Byen har 
et nyt museum, der viser 17 skulpturer af bl.a. 
Augustus, hans hustru Livia og kejserne Claudius 
og Vespasian. De stammer alle fra Augusteum.  
Museet er hele udflugten værd. Der er ikke andet 
at se i byen, da byen Vid dækker de øvrige ruiner. 
Derefter kører vi videre til Dubrovnik.

Dag 6 - Dubrovnik
Dubrovniks tidlige historie er noget omstridt. Byen kan 
være grundlagt af grækerne som en handelsstation, 
hvor skibene kunne få frisk vand og mad ombord. Den 
officielle historie siger, at Dubrovnik er grundlagt af 
flygtninge fra den romerske by Epidaurum i 7. århund-
rede. Der er fundet rester af en byzantinsk basilika fra 
8. århundrede og dele af bymuren går også tilbage til 
det tidspunkt. Efter korstogene kommer byen i 1205 
under Venezias herredømme indtil 1358. Mellem 1358 
og 1804 er Dubrovnik en fri by men dog fra 1382 som 
vasal under det osmanniske rige, som man betalte 
skat til. Byens storhedstid var i det 15. og 16. århund-
rede, hvor den i samarbejde med Ancona i Italien 
var en stærk konkurrent til Venezia. På det tidspunkt 
modtog byen mange jødiske flygtninge fra Portugal 
og Spanien. Da Dubrovnik bliver ramt af et stort 
jordskælv i 1667, begynder det at gå ned ad bakke for 
byen. Man bliver tvunget til at sælge et stykke land til 
sultanen, hvilket har betydning i dag, hvor det hører 
under Bosnien-Hercegovina. I 1806 rykker Napoleons 
styrker ind i Dubrovnik og indlemmer byen i det itali-
enske kongedømme. 1815 kommer området under det 
habsburgske monarki indtil 1918, hvor kongedømmet 
Jugoslavien oprettes. På grund af jordskælvet 1667 er 
der ikke meget bevaret af det gamle Dubrovnik. 
Vi skal se de største seværdigheder i Dubrovniks 
gamle bydel. På vores gåtur om formiddagen besø-
ger vi Franciskanerklostret og Dominikanerkirken, 
vi passerer Sct. Blasius kirken, Katedralen (måske 
kigger vi ind), Rektorpaladset, Sankt Ignasius kirken 
(måske kigger vi ind), Onofrio fontænen, Orlandos 
søjle, Sponza-paladset, klokketårnet og rådhuset. Om 
eftermiddagen er det muligt på egen hånd at gå på 
byens berømte mur. Vi kan ikke guide der, da der er for 
smalt. Hele turen er 2 km og har en del trapper, men 
det er umagen værd at gå turen, da man derved får et 
godt indtryk af, hvorfor det ikke lykkedes for andre at 
erobre Dubrovnik. Vi overnatter i Dubrovnik.

Dag 7
Vi kører tilbage til Split, denne gang langs kysten; 
det er den smukkeste del af kysten i Kroatien. 
Undervejs spiser vi frokost (inkluderet i prisen) 
på en restaurant, hvorfra der er udsigt over 
Adriaterhavet. Det er en dag uden kirker og 
ruiner, men med storslået natur. Vi ankommer til 
Split i løbet af eftermiddagen, så der vil være tid 
til at gå rundt i byen. Et godt sted at tage afsked 
med byen er Det etnografiske Museum, hvor man 
foruden de udstillede genstande ser, hvorledes 
Diocletians palads er blevet genbrugt bl.a. til 
kirke og hvorfra der er en fin udsigt over byen.
Vi overnatter i Split.

Dag 8
Hjemrejse.

KROATIEN
d. 18.09 - 25.09 2021

kr. 12.998,-

Hotel Lero ***
3-stjernet hotel beliggende 15-20 minutters gang 
fra den gamle bydel. Værelser med bad/toilet, 
TV, telefon, minibar, safty-boks og hårtørrer. 
Hotellet har i øvrigt bar og 2 restauranter. 
Morgenmaden er inkluderet. Hotellet er egnet for 
bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

Hotel President ****
4-stjernet hotel centralt beliggende i den gamle 
bydel i Split. Værelser med bad/toilet, TV, tele-
fon, minibar, safty-boks, aircondition og hårtør-
rer. Hotellet har i øvrigt bar og restaurant.
Morgenmaden er inkluderet. Hotellet er egnet for 
bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

https://hotel-lero.hr/?file=home
http://www.hotelpresident.hr/split/


 

Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse Kbh. – Split t/r med SAS
- Skatter og afgifter pr. dec. 2020
- Lufthavnstransfer hotellet t/r 
- Bustransfer jf. program
- 7 nætter i delt dobbeltværelse inkl. 
morgenmad
- Forudbetalt turistskat 
- Alle entréer jf. program
- Middag på nærliggende restaurant 
på ankomstdagen – 2 retters menu 
inkl. kaffe men ekskl. øvrige drikke-
varer
- Frokost på restaurant i Mate – 3 
retters menu ekskl. drikkevarer
- Frokost på restaurant ved stranden 
i Drvenik – 3 retters menu ekskl. drik-
kevarer
- Danske faglige guider som ledsager 
gruppen fra Danmark

Tur 14 - Kroatien

Afrejse d. 18.9 2021 kl. 09.00
Hjemkomst d. 25.9 2021 kl. 14.15 

Pris pr. person 12.998,-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 2.000,-

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

Forsikring:
Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 278,-
Årsrejsefors.EU/EØS inkl. afb. kr. 495,-
Afbestillingsforsikring fra kr. 788,-
Priserne 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.

BESTIL DIN REJSE

SÅDAN BESTILLER DU...

1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Kroatien er 
TUR 14. 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. 
2.500,- 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.

Deltagerantal 
Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider 
og 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

 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM EFTERÅR 2021

- Kroatien fra kr. 12.998,-

- Campanien fra kr. 9.398,-

- Grækenland - under udarbejdelse

De endelige programmer findes på 
hjemmesiden så snart de er klar.

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 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.

Alle henvendelser bedes rettet til 
Klassikernes Rejseforenings formand:
 
Albert Lange 
Tel: 86 69 19 87
info@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


