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11-09-2018 12:40:22

Hadrians Mur
-en rundtur i Nordengland

DAGSPROGRAM
Dag 1
Vi lander på førstedagen i Manchester. Derfra
kører vi i egen bus direkte til Carlisle, der ligger
ved den vestlige ende af Hadrians Mur. Carlisle
hed Luguvalium Carvettiorum i romertiden, og
der har været et romersk fort her fra 72-73. Der
er i dag intet at se af fortet, da byen ligger oven
på det. Vi begynder vores tur på Museet Tullie
House, der har en god samling af romerske ting,
hvor man får et indtryk af hvorledes livet har
formet sig her. Danske vikinger her eksempelvis
i 875. Byen har altid spillet en rolle i engelskskotsk historie, da skotterne har belejret den ad
flere omgange. På vej til museet får vi et kig til
katedralen, der blev ramt af ødelæggelser i Den
Engelske Borgerkrig i midten af 1600-tallet. Vi
kører også forbi Carlisles borg, der siden 1092
har fortsat traditionerne fra romertiden. Her sad
Mary, Queen of Scots/Mary Stuart, som fange i
1568. Vi overnatter i nærheden af Carlisle.
Dag 2
Vi kører fra Carlisle til Newcastle. Noget af
vejen, mellem Banks og Birdoeswald, løber tæt
på Hadrians Mur, og man kan her se ruiner af
vagttårnene. Vores første stop er i Birdoswald/
Banna. Her kan man se det romerske forts mure,
porte og velbevarede rester af store kornmagasiner. Det ældste fort var bygget af jord og
træ og blev på Hadrians tid afløst af et stenfort.
Af indskrifter kan vi se, at fortets soldater kom
fra Dacien, det nuværende Rumænien. Vi kører
efterfølgende til The Roman Army Museum, der
ligger ved fortet ved Carvoran - som der ikke er
mange spor af. Museet fokuserer, som navnet
antyder, på den romerske hær, der var stationeret ved muren.

Premier Inn Carlisle M6 Jct44 ***
3-stjernet hotel beliggende ved Carlisle.
Værelser med bad/toilet, TV og telefon.
Hotellet har i øvrigt restaurant. Morgenmad
er inkluderet. Klik her og læs mere.
Jurys Inn Newcastle ***
3-stjernet hotel centralt beliggende i
Newcastle. Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV og telefon. Hotellet har i øvrigt
elevator, bar, restaurant og kaffebar.
Morgenmad er inkluderet.
Klik her og læs mere.
Novotel York Centre Hotel ****
4-stjernet hotel centralt beliggende i York.
Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV og
telefon. Hotellet har i øvrigt elevator, bar,
restaurant og indendørs pool. Morgenmad
er inkluderet. Klik her og læs mere.
Jurys Inn Manchester ****
4-stjernet hotel centralt beliggende i
Manchester. Værelser med bad/toilet, hårtørrer, TV, og telefon. Hotellet har i øvrigt
elevator, bar og restaurant. Morgenmad er
inkluderet. Klik her og læs mere.
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Perlen på ruten er fortet i Vindolanda - i dag
Chesterholm. Foruden det militære anlæg er
her rester af en lejrby, hvor civile boede. Her
kan vi se ruiner af bl.a. badeanlæg. I fortet
er hovedkvarteret, officersboligerne og latriner
bevaret. Vindolanda har været en arkæologisk
guldgrube, da man her har fundet de berømte
Vindolanda-tavler; mindst 2.000 beskrevne tavler deriblandt private breve fra officerer og
deres hustruer, lister over mad og andre fornødenheder samt meget mere. Vi overnatter i
Newcastle.
Dag 3
I dag kører vi tilbage langs muren. Vores første
stop er ved Steel Rigg, hvorfra der er en kort gåtur
til muren. Her får man et godt indtryk af murens
forløb. Derfra kører vi til Housesteads Roman
Fort/Vercovicium. Det havde 800 auxiliarsoldater
(romerske soldater der ikke var romerske borgere)
og en del ryttere indkvarteret og dækkede 2,2
ha. Det er et pragteksemplar blandt de romerske
forter i England og et af de bedst undersøgte i
hele Romerriget. Man kan her se hovedkvarteret,
officersboliger, latriner, barakker, fortmurene, spor
af det antikke marksystem, et lille badeanlæg og
rester af den civile bebyggelse. Naturligvis er det
kun fundamenterne, man kan se.
Derfra kører vi til Chesters Roman Fort. I romertiden
hed stedet Cilurnum. Fortet ligger på Clayton familiens jorder, ligesom 4 andre forter gør det. Der
er mange velbevarede fundamenter af flere bygninger, bl.a. et termeanlæg, der lå uden for fortet
af hensyn til brandfare. Hvis tiden tillader det, vil vi
også besøge Corbridge, det tidligere Coria. Fortet
her er det fort, der i længst tid havde romerske
soldater stationeret, fra 80erne til 160erne. Rundt
om fortet voksede det nuværende Corbridge op
bl.a. fordi det lå ved vigtige veje, og flodens laveste
dybde var her. Også her er det muligt at se fundamenter. Vi overnatter i Newcastle.
Dag 4
Om formiddagen er der en udflugt fra Newcastle
til Segedunum, et vigtigt arkæologisk sted ved
Hadrians mur. Det er mere eller mindre begyndelsen/
afslutningen på muren i øst. Det er det mest udgravede fort langs muren med bevarede fundamenter
fra mange bygninger og en del af muren selv. Der
er et stort interaktivt museum plus fuldskala rekonstruktioner af et badehus samt en del af muren.
Det 35 meter høje tårn giver en enestående udsigt
over dette verdensarvssted. Bussen kører tilbage til
Newcastle, hvor den sætter os af ved enten museet
eller hotellet (frit valg).
Om eftermiddagen kan man på egen hånd gå
på museet Great North i Newcastle, som åbnede
i 2009 med fokus bl.a. på bygninger og driftsliv
omkring Hadrians Mur og de mange steder langs
den. Murens historie udforskes gennem museets
vægge og samlinger i verdensklasse, især skulpturer
og indskrifter. Museet har desuden en model af
muren, der løber igennem hele museet forsynet med
interaktive computerspots, der giver information om
forskellige steder.

den 13.10 - 20.10 2018

kr. 9.598,-

Man kan udforske de enkelte historier fra mennesker
fra hele imperiet, der havde Hadrians Mur som deres
hjem. Deres navne og karrierer kan ses gennem indskrifter på altre og skulpturkunst. Hvis man har fået
nok af romerske ruiner, kan man i stedet vælge at gå
rundt i Newcastle. Vi overnatter i Newcastle.
Dag 5
Vi kører fra Newcastle til York. Undervejs gør vi et
stop i Durham, hvor vi ser den imponerende katedral. Den er et af de mest betydningsfulde normanniske bygningsværker og den fineste romanske katedral i England fra omkring år 1100. Herfra
kører vi videre til Castle Howard, hvor TV-serien
"Gensyn med Brideshead" er indspillet. Det er
et imponerende barokt slot bygget af Sir John
Vanbrugh med hjælp fra Nicholas Hawksmoor til
den 3. Earl of Carlisle i begyndelsen af 1700-tallet.
Der blev bygget gennem mange år, så man kan se,
at stilen undervejs skifter fra barok til palladiansk.
Det kan være svært at få en rundvisning på slottet,
da det er et af de største turiststeder i England.
Men vi ser i hvert fald bygningen udefra. På vejen
til York kommer vi næsten lige forbi Stamford
Bridge, hvor Harald Goodwinson besejrede den
norske konge Harald Hårderåde i 1066, kort før
slaget ved Hastings. Vi overnatter i York.
Dag 6
York hed i romertiden Eboracum. Der har været
romere her siden kejser Vespasians nevø oprettede
en garnison her i år 71. Eboracum blev ”hovedstad” i
det nordlige Britannien og hovedkvarter for 6. legion.
Constantius Chlorus, kejser Konstantins far, døde her i
306, hvorefter hæren udråbte hans søn Konstantin til
kejser. Danske vikinger erobrede byen i 867 og kaldte
den Jorvik. William Erobreren byggede to borge
her, og gennem middelalderen var den en vigtig by.
Yorks katedral, York Minster, er den største engelske
katedral, og ærkebiskoppen i York er nummer to i den
engelske kirke efter ærkebispen af Canterbury. Under
katedralen er der ruiner fra den romerske legionslejrs
fanehelligdom, og vi er der tæt på det sted, hvor
hæren udråbte Konstantin til kejser. Den anden store
seværdighed er Jorvik Viking Centre, et museum der
fokuserer på vikingerne. Man køres rundt i elektriske
vogne og ser, hører og lugter, hvorledes det var at bo
i Jorvik. Desuden er der en mere traditionel udstilling.
Der er ingen guidning på Jorvik museum.
Vi overnatter i York.
Dag 7
Vi kører fra York til Manchester, og efter ankomsten til Manchester har man resten af dagen på
egen hånd. Manchester har også rødder i romertiden, hvor den hed Mancunium eller Mamucium.
Senere bliver den centrum i Den Industrielle
Revolution. Der er flere interessante ting at se i
Manchester. Nogle mener, at Fodboldmuseet er
et must, andre at City Art Gallery er det. Vi bor
i Manchester.
Dag 8 - Hjemrejsedag
Deltagerantal
Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider
/ max 35 gæster + 2 guider.
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REJSEFAKTA
Tur 2 - Nordengland
Afrejse d. 13.10 2018 kl. 08.30
Hjemkomst d. 20.10 2018 kl. 12.45

Pris pr. person 9.598.-

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til
Nordengland er TUR 2. 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 bestilling, fremsender vi en faktura med to giroindbetalingskort. 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 afbestillingsforsikring 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 forbindelse 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.
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Prisen inkluderer:
-Flyrejse København – Manchester
t/r med SAS
-Alle skatter og afgifter pr. dec 2017
-Bustransfer lufthavn – hotel t/r
-7 nætter i delt dobbeltværelse inkl.
morgenmad
-Udflugter i egen bus jf. program
-3-retters middag inkl. 1 stk. drikkevare den 13. oktober
-Frokost på Twice Brewed den 14.
oktober (ekskl. drikkevarer)
-Frokost på The Roman Bath pub
den 18. oktober (ekskl. drikkevarer)
-3-retters buffet den 19. oktober
(ekskl. drikkevarer)
-2 danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 2.500,Tilslutningsfly med SAS er muligt
pr. forespørgsel.

Enkeltværelse kr. 1250,Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 582,Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 264,Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb.
471,-. Prisen er angivet for rejsende
under 70 år og er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.

BESTIL DIN REJSE

Bestil på www.klassikerne.dk eller
rekvirér en bestillingsformular på
Rejseforeningens sekretariat på
telefon 86 69 19 87 eller mail info@
klassikerne.dk

11-09-2018 12:40:29

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING

PROGRAM EFTERÅR 2018
- Rundrejse i Nordengland fra kr. 9.598,-

Klassikernes Rejseforening blev stiftet på Viborg Katedralskole af en gruppe undervisere i de klassiske fag.
Formålet med foreningen var og er at arrangere rejser til steder, der har haft betydning i den antikke græske
og romerske verden. Desuden arrangeres rejser til steder, hvor man kan se, hvilken betydning antikken har haft
for eftertiden – til steder, hvor den antikke inspiration er helt tydelig. Selv om kerneområdet er de monumenter
og museer, der knytter sig til den klassiske antikke periode, inddrager vi naturligvis også de andre historiske
seværdigheder på lokaliteterne.

- Nordgrækenland fra kr. 8.198,-

Vi lægger vægt på, at indholdet på vores ture har et bredt, højt fagligt indhold. Alle vores guider arbejder 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 gymnasiet eller på universitetet og er vant til at formidle deres viden. De er naturligvis alle dansktalende.

PROGRAM PÅSKEN 2019

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: Hanne Christiansen (formand, 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), Albert Lange (cand.mag. i latin, græsk,
oldtidskundskab, filosofi og religion) og Povl Borre Andersen (cand. mag. et art. i latin, fransk, oldtidskundskab
og italiensk). Bestyrelsen planlægger rejserne i samarbejde med guiderne.

- Apulien fra kr. 8.598,-

- Det klassiske Grækenland fra kr. 7.298,- Sicilien fra kr. 11.298,- Rom & Napoli fra kr. 10.998,-

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

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 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 naturligvis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening samt tilsluttet Rejsegarantifonden reg. 2354.

KONTAKT OS

Alle henvendelser bedes rettet til
Klassikernes Rejseforenings formand:
Hanne Christiansen
Brønlundsvej 9
9210 Aalborg SØ.
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk

Teknisk arrangør: AlfA Travel A/S - Nygade 5 - 7500 Holstebro - telefon 70 22 88 70 - fax 70 22 88 75
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Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.
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