
DET HISTORISKE ROM
påskeferien 2012

"

Rom var Klassikernes Rejseforenings første rejsemål ved 

stiftelsen i 1985, og er stadigvæk det største. De mange del-

tagere betyder, at vi kan tilbyde et bredt og varieret udvalg 

af guidede ture og busudflugter ud af Rom.  

Romturen er en storbyferie, hvor man kommer tæt på den 

klassiske kultur, som den har udviklet sig i historiens løb 

og stadigvæk udvikler sig. 

På rejsen får vi mulighed for at opleve: De impone-

rende ruiner fra de gamle romere og middelalderens, 

renæssancens og barokkens prægtige kirker og pladser. 

Vi besøger naturligvis steder som Peterskirken, San 

Clemente, Forum Romanum og Capitol. Derudover får 

vi rig mulighed for at lære Roms omegn at kende på en 

gratis busudflugt til Hadrians Villa og Tivoli. Endnu læn-

gere væk kommer vi på busudflugterne til de berømte 

arkæologiske udgravninger i Herculaneum og Pompei, 

som ligger nær vulkanen Vesuv syd for Napoli. Vælger 

man udflugten til Herculaneum får man i tilgift et besøg 

ved vulkanens krater.

Det er naturligvis op til den enkelte gæst at bestem-

me, hvor mange udflugter man ønsker at deltage i. 

Programmet er så omfattende, at det desværre ikke er 

muligt at deltage i alle ture.

"

"Klassikernes Rejseforening



UDFLUGTSPROGRAM 
På rejsen til Rom er der mulighed for at 
vælge mellem følgende udflugter. Pga. 
det store udbud af udflugter er det ikke 
muligt at deltage i alle programpunkter. 
Det samlede udflugtsprogram med uddy-
bende beskrivelse af de enkelte udflugter 
findes på www.klassikerne.dk.

Buon Giorno a Roma
Velkommen til Rom! Fodturen er perfekt for 
gæster, som besøger Rom for første gang - 
men alle er naturligvis velkomne! Vi skal stifte 
bekendtskab med byens topografi i hovedtræk 
og finde nogle pejlemærker, så vi senere selv 
kan finde rundt på egen hånd. Der er korte 
orienteringer om de seværdigheder, vi kommer 
forbi undervejs og naturligvis praktiske råd og 
tips til opholdet i byen.

Vesuv og Herculaneum
Vesuv er kendt som den vulkan, der i oldtiden 
begravede byer som Herculaneum og Pompei, 
Den har været aktiv lige siden. Det seneste 
store udbrud var i 1944. Vi kan tilbyde en 
udflugt til vulkanens krater. Der er en god 
gåtur op til krateret så husk gode sko.  

Efter en stor oplevelse besøger vi Herculaneum, 
som blev begravet i år 79 e. KR., men også 
kapslet ind, så vi idag kan stå ansigt til ansigt 
med en oldtidsby. Herculaneum er mindre end 
Pompei og kun delvis udgravet, men byen er 
meget velbevaret. Her får vi et betagende ind-
tryk af livet i en romersk provinsby i det første 
århundrede e. Kr. Heldagsudflugt

Kejser Augustus og Rom
"Augustus forskønnede Rom i den grad, at han 
med rette roste sig af, at han efterlod den by 
i marmor som han havde overtaget i tegl." 
Sådan omtaler den romerske historiker Sueton 
Kejser Augustus` byggevirksomhed. Det var 
med Augustus, at Rom endeligt bredte sig fra 
de syv høje og videre ud over Marsmarken 
mod nord. Vi skal på vores tur se det meste 
af det, der endnu eksisterer af de projekter, 
som han enten selv stod for eller lod andre 
sætte i gang - alle naturligvis med et klart 
formål: At forherlige Augustus og hans tid. 
Gæsterne vil også få en kort orientering om 
andre seværdigheder, der passeres undervejs. 
Turen starter ved Forum Romanum og slutter 
på Piazza del Popolo.

Forum Romanum og Palatinerhøjen
Centrum for oldtidens Rom var det gamle torv, 
Forum Romanum. Fra Roms første tid var det 
den plads, hvor befolkningen fra de omkring-
liggende høje samledes for at drive handel.
Forum Romanum var tillige stedet, hvor der 
blev afholdt politiske forsamlinger og hvor rets-
tvister blev afgjort. 

Peterskirken
Peterskirken er den største kirke i verden. 
Alene dimensionerne gør et vældigt indtryk. 
Kirken er ifølge traditionen bygget over apost-
len Peters grav. Den nuværende Peterskirke 
blev påbegyndt i 1452, og den stod, efter 
en bevæget byggeperiode, færdig i 1626. 
Undervejs var bl.a. Michelangelo arkitekt på 
byggeriet. 

San Clemente
Kirken San Clemente er interessant, fordi den 
rummer flere lag. Den kirke, man nu ser, er 
indviet år 1128. Men under den ligger en ældre 
basilika fra det 4. århundrede, og herunder fin-
der man endnu et lag fra det 1.-3. århundrede. 
Det drejer sig om romerske bygninger, der 
bl.a. rummer et mithræum/mithras tempel, der 
er en helligdom for en af mange orien tal ske 
religioner, som kristendommen måtte konkur-
rere med. Vi skal stifte bekendtskab med de 
tre lag og se på den kunst, der udsmykker 
dem.

Capitol
Mons Capitolinus er en af det antikke Roms 
syv høje. Her lå byens hovedtempel for Jupiter, 
Juno og Minerva. Her lå også byens borg 
og arkiv, og her har Roms bystyre holdt til 
gennem tiderne. Nu holder det til i Palazzo 
dei Senatori, der er Roms officielle rådhus. 
Michelangelo gav i 1540’erne pladsen dens 
nuværende udformning. Vi besøger museerne 
på Capitol, der rummer en perlerække af antik-
ke skulpturer bl.a. den  originale rytterstatue af 
Marcus Aurelius.
  
Hadrians Villa og Tivoli
Byen Tivoli hed i oldtiden Tibur. Dens smukke 
beliggenhed på en bjergskråning med udsigt 
over den romerske Campagne gjorde den til 
et yndet opholdssted for velhavende romere. 
Sydvest for Tivoli anlagde kejser Hadrian i det 
2. årh. e.Kr. sin store villa. Den rummer bl.a. 
et teater, et bibliotek og prægtige vandanlæg. 
Vi besøger først Hadrians Villa og kører der-
efter til Tivoli og besøger renæssancepaladset 
Villa d’Este, der er mest kendt for sine mange 
fontæner. Heldagsudflugt

Pompei
Pompei var i oldtiden en blomstrende havneby 
syd for Napoli, der i år 79 e.Kr. blev ramt af 
en naturkatastrofe, da Vesuv eksploderede i et 
voldsomt vulkanudbrud. Pompei blev begravet 
under et 4-5 meter tykt lag af pimpsten og 
aske. Siden 1748 har man udgravet offentlige 
bygninger som f.eks. administrationsbygninger, 
teatre, badeanstalter og templer, og et væld af 
private huse - store som små. Desuden finder 
man vejanlæg, vandledninger, brønde osv. 
Altsammen bidrager det til et samlet indtryk 
af en oldtidsby fra det første århundrede efter 
Kristus. Heldagsudflugt.

Mosaiktur
Turen giver gæsterne mulighed for at stifte 
bekendtskab med nogle af Roms ældste kirker 
og på en vandretur følge en udviklingslinie, 
der begynder i antikken og de første kristne 
århundreder, og som slutter omkring år 1300.
Vi håber, at vi når at se mosaikkerne i Santa 
Prudenziana, Santa Maria Maggiore, Santa 
Prassede, San Clemente, Santi Cosma e 
Damiano og Santa Maria in Trastevere. 

Katakomberne
Katakomberne ligger udenfor Roms bymure. 
I oldtiden tolererede man ikke begravelse 
indenfor murene. 

Katakomberne er først hedenske begravelses-
pladser. Men senere bliver de benyttet af de tid-
lige kristne i Rom. Jordfæstelsen skete i nicher 
i gangene. Men der var også plads til større 
rum, som ofte var udsmykket med freskomale-
rier. Katakomberne er kun tilgængelig i selskab 
med en lokal, sagkyndig guide. Det gælder 
f.eks. San Sebastiano-katakomberne. Derfor 
må vore gæster kun forvente et kort oplæg fra 
Klassikernes guide. Resten af rundturen ledes 
af den lokale guide på engelsk eller tysk. Turen 
til Katakomberne arrangeres med de offentlige 
transportmidler. Derfor beder vi gæsterne om at 
medbringe to busbilletter. 

DET HISTORISKE
ROM

fx d. 31.03 - 06.04 2012

kr. 7.198,-

Hotel Arenula
To-stjernet superior hotel centralt 
beliggende i det gamle jødiske kvar-
ter i gåafstand fra markedspladsen 
Campo dei Fiori, Skildpadde-fontænen, 
Lago Argentina, Piazza Navona og 
Pantheon. Hotellet har reception, lille 
TV- og opholdsstue, morgenmadsre-
staurant og mindre bar. Værelserne er 
med bad/toilet, aircondition, telefon, 
TV og hårtørrer. Bemærk! Der er ikke 
elevator på hotellet. 
www.hotelarenula.com

Hotel Doge / Firenze
Tre-stjernet hotel centralt beliggende 
i Rom med kun ca. 300 m. til Den 
Spanske trappe. Hotellet har recep-
tion, morgenmadsrestaurant samt 
elevator. Værelser med badeværelse, 
aircondition, telefon, TV og hårtør-
rer. Bemærk, at hotellet er en sam-
menlægning af 2 hoteller, så der kan 
forekomme uens værelsesstandard. 
Der er niveauforskel fra elevator til 
værelser.
www.hoteldogerome.it

Bemærk!
Morgenmaden på de nævnte hoteller 
er simpel og vil normalt kun bestå af 
kaffe/te, brød, smør og marmelade. 
Pga. hotellernes beliggenhed kan 
det ikke påregnes, at bussen kan 
køre helt frem til hotellet.



Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse Billund - Amsterdam - 
Rom t/r
-Alle skatter og afgifter pr. sep. 2011
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-6 overnatninger i delt dobbelt-
værelse inkl. morgenmad
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet ekskl. entreér 
og offentlig transport
-Danske faglige guider

Tur 8A  - ROM

Afrejse Billund d. 31.03 2012 kl. 14.25
Hjemkomst Billund d. 06.04 2012 kl. 17.40

Pris pr. person fra kr. 7.198.-*
*se alle priser og rejseperioder i vedlagte prisliste

PRISEKSEMPEL

Tillæg 
Enkeltværelse fra kr. 1.300,-

Forsikring
Årsafbestillingsforsikring kr. 242,-
Årsrejseforsikring kr. 229.-

Hotelovernatning i København
Vi har afgange fra både Kastrup og 
Billund, og på turen fra København 
er der for gæster fra Jylland og 
Fyn mulighed for at tage en over-
natning i København. Vi har kon-
takt til Quality Hotel Dan, kon-
takt evt. AlfA Travel for yderligere 
information - 70 22 88 70.

Mulighed for provinstilslutning pr. 
forespørgsel.

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. Turnumrene for vore afgange til Rom er 
anført i vedlagte prisliste. 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 bestil-
lingsformular hos Rejseforeningens Sekretariat, på tele-
fon 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. 1.000 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 forbindel-
se med indbetalingen af rejsens restbeløb. Restbeløbet 
skal indbetales 60 dage inden afrejse.

4. HUSK! Seneste frist for tilmelding til rejsens udflug-
ter er 4 uger før afrejse. 

5. Ca. 10 dage inden afrejse fremsendes billetter, ende-
lig rejseplan og de endelige rejsetider.



Teknisk arrangør: AlfA Travel - Nygade 5 - 7500 Holstebro - telefon 70 22 88 70 - fax 70 22 88 75

Klassikernes Rejseforening blev stiftet i 1985 på Viborg Katedralskole. Klassikernes Rejseforening 
arrangerer rejser for alle, der har interesse i den klassiske oldtid og dennes betydning for efter-
tiden. Fællesnævneren for arrangementerne er: "Ferie med fagligt indhold". For at deltage i 
rejserne skal man være medlem af foreningen. 
Kontingentet er ialt kr. 50.- pr. person, som opkræves som et tillæg til rejsens pris. Foreningen 
afholder generalforsamling hvert år i januar. Rejsernes udflugtsprogram tilrettelægges af 
foreningens bestyrelse i samarbejde med de faglige ledere. 

GRATIS UDFLUGTER
Alle de udflugter og rundvisninger, som fremgår af udflugtsprogrammet er 
inkluderet i rejsens pris - bemærk dog at det ikke er praktisk muligt at deltage 
på alle udflugter. Der er obligatorisk tilmelding til alle udflugter. Alle udflugter 
og rundvisninger som fremgår af rejseplanen er inkluderet i rejsens pris. Turen ledes af 
faglige  guider fra Klassikernes Rejseforening, som er eksperter indenfor de fagområder, 
som deltagerne i forbindelse med rejsen kommer i kontakt med. Bemærk, at lokal transport 
og eventuelle entréer ikke er inkluderet. I første omgang vil vi på rejsen rette opmærk-
somheden mod de monumenter, der knytter sig til den klassiske oldtid, men vi inddrager 
også nyere historiske og kulturelle seværdigheder. Det faglige udflugtsprogram er kun et 
tilbud til rejsedeltagerne. Man er naturligvis også velkommen til at opleve rejsemålet på 
egen hånd.

Vi forbeholder os ret til ændringer i udflugtsprogrammerne på de enkelte rejsemål, idet vi 
kan komme i den situation, at museer og arkæologiske områder er lukket. Endvidere får vi 
med kort varsel tilbudt sagkyndig guidning på nye interessante fagområder.

Alle henvendelser bedes rettet til 
Klassikernes Rejseforenings sekretariat:

Klassikernes Rejseforening
Lektor Niels Kjeldsen
Højvangen 10, Bjerregrav
9632 Møldrup
info@klassikerne.dk

PROGRAM PÅSKEN 2012
-Rom fra kr. 7.198,-

-Istanbul fra kr. 6.398,-

-Athen fra kr. 7.398,-

-Washington / New York fra kr. 14.998,-

PROGRAM MAJ 2012
-Rom / Firenze fra kr. 8.798,-

PROGRAM EFTERÅR 2012
Programmet for efterårsferien er endnu 
ikke endeligt fastlagt, men forventes  
offentliggjort primo 2012.

Der findes en rejsebeskrivelse for hver 
af vore rejser. Du kan downloade pro-
grammet på vores hjemmeside eller få 
det tilsendt med posten. Bestil, det/de 
rejseprogram(mer) du er interesseret i, 
på www.klassikerne.dk, 
info@klassikerne.dk eller på sekretaria-
tet på 86 69 19 87.

VORE DANSKE FAGLIGE GUIDER
For at sikre det faglige niveau på vore udflugter og rundvisninger ledes disse af kyndige 
fagfolk, der typisk er gymnasielærere og universitetsstuderende. Guiderne medvirker alle 
ulønnet, og deres opgave er primært at stå for den faglige guidning. De står derfor kun til 
rådighed i forbindelse med udflugter og rundvisninger. Derfor forventer vi, at gæsterne ellers 
kan klare sig på egen hånd.

Bemærk venligst, at priserne i programmet er vejledende. Der tages forbehold for evt. pris-
stigninger. For yderligere information se www.klassikerne.dk.

TEKNISK ARRANGØR
I forbindelse med den praktiske afvikling af vore rejser samarbejder vi med AlfA Travel.  Det 
betyder, at praktiske opgaver omkring transport, hoteller, kontakt hjem og andet vedrørende 
afviklingen af arrangementet bliver løst af vores tekniske arrangør AlfA Travel. 

KONTAKT OS

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING

Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.


