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Klassikernes

Rom
den 10.10 - 17.10 2020

DAGSPROGRAM
Dag 1 - Udrejsedag og byrundtur
Efter ankomsten til Rom og indkvartering på
hotellet vil der være en gåtur rundt i Rom. På
denne skal vi bl.a. se byens store highlights
som Ara Pacis (kejser Augustus` fredsalter),
Pantheon, Piazza Navona, Trevifontænen og
Den Spanske Trappe. Varighed: 2 timer.
Dag 2 - Det antikke Rom
Hele dagen foregår til fods.
Antikkens Rom dækker en lang periode, fra
byens grundlæggelse 753 f. Kr. til Romerrigets
undergang 476. Der er egentlig, forbløffende
nok, kun få rester fra antikkens Rom. Det skyldes
at byen kontinuerligt har været beboet siden
oldtiden, men heldigvis er der gode ting at se.
Vi indleder med at besøg på Capitolmuseerne,
som ligger på Capitolhøjen, hvor byens hovedtempel for Jupiter, Juno og Minerva lå. Man kan
se fundamentet af dette tempel på museerne.
Museerne rummer en fin samling kunstværker
fra det antikke Rom, inklusiv La Lupa, ulvinden med tvillingerne Romulus og Remus,
Torneudtrækkeren, en af de antikke skulpturer,
der har haft stor indflydelse på renæssancens
kunst samt den originale rytterstatue af Marcus
Aurelius. Pladsen mellem museerne er anlagt af
Michelangelo; han har også tegnet museernes
facader. Der er fra underetagen af det gamle
Tabularium, nu rådhuset, en fin udsigt over
Forum Romanum. Varighed: 3 timer.
Om eftermiddagen går vi rundt på Forum
Romanum, der var det politiske, økonomiske,
juridiske og religiøse centrum i Rom. Her kan
man se triumfbuer, Vestalindernes Hus og fundamenter fra de store basilikaer. Desuden går
vi op på Palatinerhøjen, der var stedet, hvor
den politiske overklasse boede. I kejsertiden
havde kejserne deres palads her. Vi slutter
af foran Konstantins triumfbue og amfiteatret
Colosseum, hvor der vil være en introduktion til
dette, som man kan besøge på egen hånd. Her
malede Eckersberg og Constantin Hansen.
Varighed: 3 timer.
Dag 3 - Roms antikke havneby
Lokaltog for egen regning og til fods - turen
tager det meste af dagen. Ostia Antica er et af de
smukkeste og mest interessante steder nær Rom.
Udgravningerne ligger i en park med cypresser og
pinjer, og den giver et godt indtryk af arkitekturen i
en romersk by i 1. og 2. århundrede.

Hotel San Carlo, Rom
3-stjernet hotel centralt beliggende med få skridt
til Den Spanske Trappe. Hotellet har reception,
morgenmadsrestaurant, lille opholdsstue, elevator og tagterrasse. Værelser med bad/toilet,
aircondition, telefon, tv og minibar. Morgenmad
er inklusiv.
Bemærk! Hotellet ligger på en lille smal og
karakteristisk gade, og bussen vil derfor holde
ca. 600 m fra hotellet. Hotellet er ikke egnet for
bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

Ostia Antica, der er grundlagt ca. 335 f.kr, havde
da et indbyggertal på ca. 100.000. Byen var Roms
havneby og centrum for import af korn. I kejsertiden anlægger man en ny havn nord for byen. Man
kan se alt hvad der hører til en romersk by her: vejanlæg, befæstning, badeanstalter, teater, butikker,
beboelseshuse i flere etager, ”parcelhuse”, templer,
varehuse og en smuk plads, hvor man i mosaikkerne kan se eksempler på, hvilke byer i Romerriget
Ostia havde købmænd fra. Byen gik langsomt i
forfald bl.a. fordi den nye havn overtog pladsen, og
fra 5. århundrede sygner den langsomt hen. Senere
får pave Julius II øje på området, og han bygger en
borg her. På vejen hjem fra Ostia er det muligt at
stige af toget og besøge kirken San Paolo fuori le
Mura eller Mussolinibydelen EUR. Varighed: 6 timer.
Dag 4 - Det kristne Rom
Hele dagen er til fods eller med lokalbus/metro for
egen regning. Vi begynder i kirken San Clemente.
Under den nuværende kirke fra 1100-tallet, hvis apsis
er smykket med nogle af Roms flotteste mosaikker, ligger der en kirke fra 4. århundrede, som blev
ødelagt af normannerne. Under den ligger der dels
et romersk hus med et Mithræum, en helligdom
for guden Mithras, dels et stort romersk hus, hvor
der muligvis, inden kirken blev bygget og mens de
kristne blev forfulgt, har været afholdt gudstjenester.
Desuden besøger vi kirken Santi Quattro Coronati,
hvor kejser Konstantins omvendelse til kristendommen er skildret i freskomalerier fra 1246. Derfra går vi
til Laterankirkens dåbskapel, der er bygget af kejser
Konstantin. Varighed: 3 timer.
Om eftermiddagen skal vi besøge Peterskirken.
Verdens største kirke behøver næsten ingen introduktion. Den blev indviet af kejser Konstantin 326 som en
gravkirke over apostlen Peters grav. I 1400-tallet var
kirken meget forfalden og man begyndte at bygge
en ny. En række af samtidens berømte arkitekter,
fx Bramante, Rafael, Michelangelo og Maderno har
været impliceret i byggeriet. Den nye kirke bliver
indviet i 1626. Barokbilledhuggeren Bernini har sat sit
præg på både kirkens indre og Peterspladsen. Vores
egen Bertel Thorvaldsen har som den eneste protestant fået lov til at lave et paveligt gravmæle i kirken.
Varighed: 2-3 timer, afhængig af køen.
Dag 5 - Etruskerne
Heldagstur med egen bus. Etruskerne har spillet en stor rolle i romernes tidlige historie. De
etruskiske konger herskede over Rom, indtil de
blev fordrevet 510 f.kr. og romerne betragtede
Etrurien som deres åndelige fædreland. Meget af
det, som vi tror, er romersk, stammer egentlig fra
etruskerne; fx kalendersystemet, byplan, levertydning, tempelindretningen og byggeteknik. Vi vil
på vores udflugt til de 2 etruskerbyer, Cerveteri
og Tarquinia, koncentrere os om etruskiske gravskikke. Gravene i Tarquinia er hugget ud i tuffen,
de har et eller flere rum og fra ca. 550 f.kr. begynder man at bemale væggene. Af ca. 190 kendte
bemalede grave er ca. 140 fundet i Tarquinia. Der
er flere forskellige motiver: banketter, jagt, dansescener, religiøse scener, dyr og sport for blot at
nævne nogle eksempler. Man ved ikke på forhånd,
hvilke grave der er åbne, men heldigvis kan man
på museet se nogle vægmalerier, der er flyttet fra
gravene hertil. I Cerveteri er de typiske tumulusgrave bevaret - store gravhøje over selve graven.

kr. 13.598,Den store seværdighed i Cerveteri er Reliefgraven,
hvor der på væggene er udhugget husgeråd,
sværd, brystpansere og sengene, som de døde har
ligget på. Varighed: hele dagen.
Dag 6 - Rom som mål for dannelsesrejsen
Formiddagen er til fods. Fra midten af 1700-tallet
var det næsten uomgængeligt at danske kunstnere,
malere, billedhuggere, forfattere og digtere skulle en
tur til Rom. Det var begyndt tidligere for adelens sønner, der skulle på den aristokratiske dannelsesrejse.
Men nu blev det næsten et krav at man tog på en
kunstnerisk dannelsesrejse, hvis man som kunstner
ville have en chance for at komme blandt de kendte
i Europa. Den antikke oldtid blev betragtet som en
gylden tidsalder både med hensyn til kunst og styreform. Grækenland var ikke en mulighed på grund af
den tyrkiske besættelse, men med udgravningerne af
Pompeii og Herculaneum var der nok at se på i Rom.
Vi skal følge i hælene på nogle af de danske kunstnere. Det kunne være forfatteren H. C. Andersen, der
var meget forliebt i Rom, digteren Ludvig Bødtcher,
billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, som levede her
næsten hele sit liv, maleren Eckersberg, der opdagede
friluftsmaleriet i Rom, malerne Constantin Hansen og
Ditlev Blunck for blot at nævne nogle få.
Varighed: 4 timer. Eftermiddagen er til fri disposition.
Dag 7 - Hadrians villa og Villa d`Este
Heldagstur med egen bus. Tivoli, oldtidens Tibur,
ligger ca. 30 km fra Rom i en slugt ved floden
Aniene. I oldtiden var det et yndet feriested for
velhavende romere, og et sted de tog til, hvis
Rom var alt for varm om sommeren. Vi skal
besøge kejser Hadrians Villa ca. fem kilometer fra
Tivoli, et kolossalt villaanlæg, som kejser Hadrian
lod opføre i begyndelsen af 2. årh. e.Kr., som sin
sommerresidens. Det er den største og rigeste
kejservilla i Romerriget, et oldtidens Versailles,
der har dækket et areal på ca.56 ha, og som stadig imponerer med sine storslåede ruiner og sin
smukke park. Der er ikke tale om en enkelt villa,
men et kompleks af mange forskellige bygninger,
hvoraf flere er inspirerede af berømte klassiske
monumenter. Villaen har været rigt udstyret med
kunstværker, som nu befinder sig på museer i
Rom og andre steder, og anlægget rummede foruden beboelsesafsnit bl.a. et græsk og et latinsk
bibliotek, flere badeanlæg, sportsplads., banketsale m.m. Den har været udsmykket med store
vandbassiner, springvand og søjlegange, bl.a. det
såkaldte Canopus, et mere end 120 meter langt
bassin omgivet med korinthiske søjler. Hadrians
Villa er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.
Vi kører efterfølgende til Tivoli, hvor der er frokostpause, inden vi besøger endnu et monument
på UNESCO’s Verdensarvsliste, renæssancepaladset Villa d’Este, opført midt i 1500-tallet af
kardinal Ippolito II d’Este. Villaen, der indvendigt
er smykket med freskoer og relieffer, er mest
kendt for sin imponerende have anlagt i terrasser og med hundredvis af fontæner og vandspil.
Der er en enestående udsigt over den romerske
Campagne. Som en af de første renæssancehaver
har den haft stor betydning for europæisk havekunst. Varighed: hele dagen.
Dag 8 - Hjemrejse

REJSEFAKTA
Tur 5 - Rom
Afrejse d. 10.10 2020 kl. 09.40
Hjemkomst d. 17.10 2020 kl. 18.25

Pris pr. person 13.598,-

SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rejsen til Rom er TUR
5. 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.
2.000,- 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 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.
Rejsen gennemføres med min. 23 gæster + 2 guider
/ max 35 gæster + 2 guider.

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København – Frankfurt Rom t/r med Lufthansa
- Alle skatter og afgifter pr. dec. 2019
- Lufthavnstransfer til hotellet t/r
- 2 x minivan til baggage på
ankomst- og afrejsedag
- 7 nætter i delt dobbeltværelse
inkl. morgenmad
- Forudbetalt turistskat
- Forudbetalt entréer jf. program
- Udflugter i egen bus jf. program
- Danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark
Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.500,BEMÆRK!
Man går meget på en storbyferie,
hvorfor det er nødvendigt, at man
er selvhjulpen.

Enkeltværelse kr. 1250,Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 825,Årsrejseforsikring EU/EØS kr. 278,Årsrejseforsikring EU/EØS inkl. afb.
495,-. Prisen er angivet for rejsende
under 70 år og er inkl. 1,1% skadesafgift til staten.
Det er muligt at bestille en Gouda
afbestillingsforsikring eller rejseforsikring igennem AlfA Travel. Læs mere
om forsikringer og betingelser på
www.gouda.dk.

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

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING
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 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.
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.

PROGRAM PÅSKE 2020
- Vesttyrkiet fra kr. 9.298,- Romerne ved Adriaterhavet fra kr.
10.998,- Campanien fra kr. 9.398,-

PROGRAM EFTERÅR 2020
- Grækenland fra kr. 8.898,- Den store Firenzetur fra kr. 13.298,- Rom fra kr. 13.598,-

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:
Albert Lange
Tel: 86 69 19 87
info@klassikerne.dk

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

