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PROVENCE 
– OPLEV ET PARADIS AF LYS, FARVER OG HISTORIE 

Det solbeskinnede Provence tiltrækker hvert år 

mange turister. Der er her et helt særligt lys, og 

den provencalske farvepalet er stor og har gennem 

tiden inspireret mange kunstnere.

Al denne naturskønhed vil være rammen om vores 

turs besøg ved de mange og utroligt velbevarede 

levn fra den romerske oldtid, resultatet af en effek-

tiv og hurtig romanisering, der fandt sted i løbet 

af mindre end et århundrede fra Cæsars og kejser 

Augustus’ tid.

Vi har to primære baser på rejsen. Turen er baseret 

på 5 nætter i den maleriske by Arles. Derudover har 

vi 2 overnatinger i Nice. Fra hhv. Nice og Arles tager 

vi på busudflugter, og oplever den smukke natur 

og kendte seværdigheder.

Selvom turens fokus er det romerske Provence, 

forbigår vi ikke Middelalderens, pavernes, kunst-

nernes og vinhusenes Provence.

"

Klassikernes Rejseforening

"
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DAGSPROGRAM 
1. dag
Vi rejser med fly fra Københavns lufthavn, hvor 
guiderne mødes med gruppen. Vi lander i Nice 
og kører i lejet bus til hotellet i Arles, hvor vi skal 
overnatte 5 gange (de sidste 2 nætter tilbringes i 
Nice). Arles er en meget charmerende provencalsk 
by ved Rhônefloden. Den er opført på UNESCOs 
verdensarvsliste og er i nyere tid af mange også 
kendt, fordi den hollandske maler Vincent van 
Gogh boede her i nogle måneder fra 1888-89. 
Nogle af hans mest kendte billeder er malet her. 
Byen hed i antikken Arelate og var i 46 f.Kr. blevet 
gjort til romersk koloni af Julius Cæsar. Den blev 
en af de vigtigste byer i det romerske Gallien, 
og den senantikke digter Ausonius kaldte den 
for ”det lille galliske Rom”. Arles rummer talrige 
levn fra romertiden. De mest velbevarede er det 
romerske teater og det store amfiteater kaldet 
Les Arènes. Berømt er også den romerske nekro-
pol, Les Alyscamps. Efter at have checket ind på 
hotellet går vi en tur i Arles’ maleriske bykerne 
og vil foruden de antikke levn også se steder med 
tilknytning til van Gogh. På ankomstdagen er der 
om aftenen arrangeret fælles middag på hotellet. 

2. dag
Denne dag skal vi på bustur til Nîmes og Pont 
du Gard. Nîmes, der i antikken hed Nemausus, 
er en stor elegant by ca. 25 km. fra Arles. Byen 
blev erobret af romerne i 121 f.Kr. Efter sejren 
over Marcus Antonius og Kleopatra i 31/30 f.Kr. 
lod Augustus nogle af sine veteraner bosætte sig 
her. Vi besøger det meget velbevarede romerske 
amfiteater fra 1.årh.e.Kr. og ser det måske smuk-
keste bevarede tempel i hele Romerriget, kendt 
som La Maison Carrée og bygget til ære for Gaius 
og Lucius, Augustus’ to børnebørn, der bar titlen 
principes iuventutis, ungdommens førstemænd.

Efter en frokostpause kører vi til den impone-
rende Pont du Gard, der ledte vand til Nîmes. Det 
er en af de bedst bevarede romerske akvædukter. 
Vi går en tur over broen langs akvædukten, og 
der bliver lejlighed til at besøge det tilhørende 
museum med en udstilling om bl.a. romernes 
udnyttelse af vand.

3. dag
Turen går denne dag i lejet bus til Orange og 
Châteauneuf du Pape. I Orange, det antikke 
Arausio, hvor romerne i 105 f.Kr. led et for-
smædeligt nederlag over for de vilde nordi-
ske barbarer, kimbrerne og teutonerne, vil vi 
besøge et af de bedst bevarede teatre i hele 
Romerriget, opført ca. år 27 f.Kr. og oprindeligt 
med plads til 10.000 tilskuere. I den anden 
ende af byen vil vi se en af de største og bedst 
bevarede romerske triumfbuer ligeledes opført 
under kejser Augustus til ære for den 2. legion, 
men istandsat under Tiberius og ændret til 
et monument over en sejr over germanerne. 

Fra Orange kører vi gennem det smukke pro-
vencalske landskab til Châteauneuf du Pape, 
der ligger højt hævet over landskabet med en 
enestående udsigt over vidtstrakte vinmarker, 
og hvor man i klart vejr kan se bjerget Mont 
Ventoux. Den lille by er opstået omkring det, 
der var pavernes sommerresidens i deres land-
flygtighed i det 14. århundrede. 

Der vil der være lejlighed til at besøge en eller 
flere af de mange vinkældre, og der vil være tid 
til at spise frokost der. 

4. dag
Tur i lejet bus til Avignon og Fontaine de Vaucluse.
Vi fortsætter i pavernes fodspor med besøg i 
Pavepaladset i Avignon, hvor paverne regerede i 
eksil fra 1309-77. Efter frokost kører vi til det natur-
skønne Fontaine de Vaucluse. Dette enestående 
sted har navn efter den kilde, der munder ud for 
foden af en 230 m høj stejl klippevæg, den største 
kilde i Frankrig og den femte største i verden. 

5. dag
Tur i lejet bus til Glanum, Aix en Provence og 
St. Chamas.

Vi  begynder dagen med at besøge de to 
arkæologiske områder uden for  St. Rémy, Les 
Antiques, der omfatter to romerske monumen-
ter, en triumfbue, der ikke er en triumfbue, og et 
mausolæum, der ikke er et mausolæum, og den 
romerske by Glanum, hvor man kan se rester af 
bl.a. privathuse og af en badeanstalt. 

Fra Glanum kører vi til den smukke by Aix en 
Provence, hvor vi vil besøge Musée Granet med 
malerier af bl.a. Cézanne, Provences store maler, 
og andre store kunstnere. På hjemvejen kører vi 
en lille omvej for at gøre holdt ved den meget 
velbevarede romerske bro i St. Chamas.

6. dag
Den sidste formiddag i Arles vil vi besøge det 
arkæologiske museum, Musée départemental 
Arles antique, der rummer en imponerende sam-
ling af arkæologiske levn fra Arles, monumen-
tale skulpturer (bl.a. et Cæsarportræt fundet i 
Rhônefloden i 2007) samt en samling af senro-
merske (tidligt kristne) sarkofager, der i antal og 
kvalitet kun overgås af Vatikanmuseets samling.  
 
Foran museet vil vi se på resterne af den antikke 
væddeløbsbane, circus, og en moderne have 
anlagt i romersk stil.

Om eftermiddagen går turen i egen bus til vores 
hotel i Nice. Her vil der blive lejlighed til en slen-
tretur i skumringen på den berømte strandprome-
nade, Promenade des Anglais.

7. dag
Dagen begynder med en tur i egen bus op til La 
Turbie, hvor vi skal se det såkaldte la Trophée 
des Alpes, et sejrsmonument rejst i 7/6 f.Kr. til 
ære for kejser Augustus efter hans sejr over 
de sidste oprørske folkeslag i Alperne. Fra det 
højtliggende og imponerende monument er der 
en betagende udsigt over Middelhavet.

Eftermiddagen er til fri disposition med mulighed 
for på egen hånd fx at besøge Matissemuseet 
eller Chagallmuseet.
 
8. dag
Hjemrejse. Vi kører i egen bus til lufthavnen i 
Nice, hvorfra vi flyver til København.

Tilmeldingsfrist d. 15.12 2014
Rejsen gennemføres ved min. 23 og max. 35 
deltagere.
 

Hotel Best Western Atrium
3-stjernet hotel centralt beliggende 
tæt på den gamle bydel i Arles. 
Hotellet har lounge bar og restau-
rant. Værelserne er med bad/toilet, 
aircondition, telefon, TV og hårtør-
rer. 
www.hotelatrium.com

The Royal Hotel, Nice
3-stjernet hotel centralt beliggende 
på Promenade des Anglais og tæt på 
den gamle bydel. Hotellet har bar og 
restaurant. Værelser med bad/toilet, 
telefon, TV, aircondition og safety-
boks.
www.hotel-leroyal-nice.com

PROVENCE
d. 29.03 - 05.04 2015

kr. 8.998,-
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Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer: 
-Flyrejse København - Nice t/r med 
direkte fly
-Alle skatter og afgifter pr. aug. 2014
-Lufthavnstransfer hotellet t/r
-7 overnatninger i delt dobbeltvæ-
relse inkl. morgenmad
-Fælles middag på hotellet på 
ankomstdagen
-Alle udflugter og transfers som 
anført i programmet ekskl. entreér 
og offentlig transport 
-Danske faglige guider som ledsa-
ger gruppen fra Danmark.

Tur 21 - PROVENCE

Afrejse d. 29.03 2015 kl. 07.00
Hjemkomst d. 05.04 2015 kl. 12.15

Pris pr. person 8.998.-

REJSEFAKTA

Tillæg 
Enkeltværelse kr. 2.100,-

Forsikring
Årsafb. forsikring Europa kr. 252,-
Årsrejseforsikr. Europa udvidet kr. 302,-
Pris er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.  
NB! på rejseforsikringen er der et pristil-
læg ved rejsende 70+ år på 50% og ved 
rejsende 80+ år er der et tillæg på 100%.

Hotelovernatning i København
For gæster som kommer fra Jylland 
eller Fyn er der mulighed for at tage 
en overnatning i København. Vi har 
kontakt til Quality Hotel Dan, hvor vi 
kan tilbyde overnatning til fordelag-
tige priser. 
Kontakt AlfA Travel for yderligere 
information - 70 22 88 70.

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

Tilmelding senest 15.12 2014

 
SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Provence 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. 
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 ved 23 deltagere og der sælges 
maksimalt 35 pladser. 
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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:
 

Hanne Christiansen 
Brønlundsvej 9
9210 Ålborg SØ. 
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk
 
 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

PROGRAM EFTERÅR  2014

-Andalusien fra kr. 8.998,-
 
-Sicilien fra kr. 10.598,-

-NYHED! Sydengland fra kr. 8.998,-

-Rom Highlights fra kr. 7.898,-

-Istanbul fra kr. 7.098,-

PROGRAM PÅSKEN 2015

-NYHED! Athen og Peloponnes

-Provence fra kr. 8.998,-

-New York & Washington fra 15.998,-

-Vesttyrkiet fra kr. 7.198,-

 
Der findes en rejsebeskrivelse for hver 
af vore rejser. Du kan downloade pro-
grammet på vores hjemmeside som er 
www.klassikerne.dk. 

Priser og rejsebeskrivelser for påskerej-
serne 2015 offentliggøres løbende.

KONTAKT OS

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING
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.

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: 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), Gitte Engelund (cand. mag. i historie 
og oldtidskundskab) og Albert Lange (cand. mag. i latin, græsk, religion og filosofi). 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.


