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Klassikernes Rejseforening

Klassikernes 30 års JUBILÆUMSSÆSON - Klassikernes 30

DAGSPROGRAM
Dag 1
Bussen kører fra Århus kl. 8.00 og der er
opsamling i Vejle, Kolding og Padborg. Vores
første mål på turen er Kalkriese, en lokalitet
nær Osnabrück. Her stod der et afgørende slag
mellem romerne og germanerne i 9 e. Kr. Den
romerske general Varus led et forsmædeligt
nederlag og det bremsede den videre romerske
ekspansion i Germanien.

Steigenberger Hotel Remarque
4-stjernet hotel centralt beliggende tæt
ved den historiske bydel i Osnabrück.
Værelser med bad/toilet, TV, telefon,
radio, minibar og gratis WiFi. Hotellet har
i øvrigt restaurant, bar og terrasse.
http://en.steigenberger.com/Osnabrueck/
Steigenberger-Hotel-Remarque
Hotel NH Köln City
4-stjernet hotel centralt beliggende i den
gamle bydel i Köln. Værelser med bad/
toilet, TV, telefon, minibar, aircondition,
safety boks og gratis WiFi. Hotellet har i
øvrigt restaurant, bar og terrasse.
www.nh-hotels.com/hotel/nh-koln-city
Hotel Pfaffenmühle
3-stjernet hotel beliggende 1 km fra
Aschaffenburg centrum. Værelser med bad/
toilet, TV, telefon, køleskab og gratis WiFi.
www.hotel-pfaffenmuehle.de
Ramada Hotel
4-stjernet hotel beliggende i udkanten af
Aalen. Værelser med bad/toilet, TV, telefon, minibar og gratis WiFi. Hotellet har i
øvrigt restaurant og bar. Hotellet er direkte forbundet med Limes' varme kilder og
har indendørs samt udendørs pools, rummelig sauna og spa-faciliteter (mod betaling). www.wyndhamhotelgroup.com/
hotels/germany/aalen/ramada-limesthermen-aalen/hotel-overview
Hotel Dock1
3-stjernet hotel centralt beliggende tæt ved
den historiske bydel i Regensburg. Værelser
med bad/toilet, TV, telefon og gratis WiFi.
www.hotel-dock1.de
Mercure Hotel Hannover Medical Park
4-stjernet hotel beliggende i udkanten
af Hannover. Værelser med bad/toilet,
TV, telefon, radio, minibar, aircondition,
safety boks og gratis WiFi. Hotellet har i
øvrigt restaurant og bar.
www.mercure.com/gb/hotel-1631-mercurehotel-hannover-medical-park/index.shtml
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kr. 7.698,På museet er der udstillet mange fund fra
slagmarken, alt sammen noget der har med
legionærer at gøre. Der vil på museet være en
særudstilling om Germanicus, der fik det triste
hverv i år 15 at finde slagpladsen og begrave de
skelletter, der var der. Fra Kalkriese kører vi til
vores overnatningssted i Osnabrück.
Dag 2
Denne dag kører vi mere eller mindre langs
den nordlige del af grænsen mellem romerne
og barbarerne. Vi koncentrerer os om Köln.
Augustus`svigersøn Marcus Agrippa anlagde i
38 f. Kr. en bosættelse her, Oppidum Ubiorum,
for den germanske stamme Ubierne, der bl.a.
havde hjulpet romerne mod andre germanske
stammer.
I år 50 anlægger kejser Claudius en veterankoloni her, Colonia Claudia Ara Agrippinensium,
fordi hans hustru Agrippina var født her. Byen
bliver senere ”hovedstad” i provinsen Nedre
Germanien. Vi skal især koncentrere os om det
romersk-germanske museum, hvor der bl.a. er
et stort gravmæle for Poblicius, veteran fra 5.
legion, mange mosaikker, gravsten og fund,
der viser, hvordan livet var i en romersk by. Der
vil også være tid til en rundtur i byen til fods.
Overnatning i Köln.
Dag 3
Rhinen har dannet grænse fra dens udmunding i Vesterhavet til Koblenz/Confluentes, syd
for Koblenz begynder den befæstede del af
Limes. Der er i alt tale om grænselinje med ca.
1000 vagttårne og 90 forter mellem Rhinen
og Donau. Vi skal se et af de første vagtårne
i Rheinbrohl, der var caput limitis dvs. det
vestligste begyndelsespunkt for Limes. Tårnet
i Rheinbrohl er genopført af originalt romersk
materiale.
Vi følger derefter Limes til Saalburg, der ligger nord for Frankfurt. Her lå et kastel, en lejr
for ca. 500 mand. Kastellet er rekonstrueret
ligesom også en del af Limes er det. Der er et
museum, der fortæller om livet i en romersk lejr.
Fra Saalburg kører vi til Ashaffenburg, hvor vi
overnatter.
Dag 4
Vi begynder dagen i Pompeianum, en villa som
kong Ludwig 1 af Bayern i 1800-tallet opførte
som en kopi af Casa dei Dioscuri, en villa fra
Pompeii. Her kan man se en romersk villa i al
sin pragt og selv om den ikke hører hjemme i
denne del af romerriget, er den et fint eksempel
på, hvordan en romersk villa har set ud og samtidig et eksempel på den betydning, romersk
kultur har haft for eftertiden. Herefter følger vi
mere eller mindre Limes til Aalen. Vi passerer
undervejs bl.a. Osterburken, som var et vigtigt
punkt på Limes med et dobbelt kastel, badeanlæg og et helligt område. I Aalen er der et
af de bedste limesmuseer; her får man et godt
indblik i Limes-grænsens historie og betydning,
og i hvorledes et mindre kastel var indrettet. Vi
overnatter i Aalen.

Dag 5
Vi fortsætter turen langs Limes til Weissenburg.
Kastellet i Weissenburg/Biriciana er et af de
bedst bevarede i Sydtyskland; det var 3 ha stort
og i begyndelsen af 100-tallet afløser et kastel
i sten det ældre af træ. Der opstod en vicus,
en lille by, i tilknytning til kastellet og her kan
man se det største badeanlæg i Sydtyskland. Vi
skal se både den rekonstruerede kastelmur og
badeanlægget.
Efter besøget her kører vi til en romersk, rekonstrueret villa, ved Möckenlohe, kastellet i Eining
og det sidste vagttårn ved Limes i Hienheim og
slutter i Regensburg, hvor vi overnatter.
Dag 6
Vi bruger hele dagen i Regensburg, der har sit
navn fra Castra Regina, der stod færdigbygget
i 179. Stedet lå ved Donau og skulle sikre overgangen over denne. Derfor blev byen en betydelig handelsby og den holdt stand mod germanske angreb indtil Det vestromerske Riges
sammenbrud i 476. Vi skal se Porta Praetoria,
den romerske bro og museet. Regensburg er på
Verdenskulturarvslisten. Byen har spillet en stor
rolle i tysk historie. Den slap næsten uskadt ud
af 2. verdenskrig.
Om eftermiddagen skal vi se Walhalla, der intet
har med nordisk mytologi at gøre. Det er endnu
et eksempel på kong Ludwig af Bayerns fascination af antikken, denne gang et græsk tempel
beliggende højt over Donau. Den ene gavltrekant viser Varusslaget og frisen viser vigtige
scener fra konfrontationen mellem romere og
germanere. Desuden er der fremstillet scener
fra den germanske mytologi. Walhalla fungerer
som ”Hall of Fame”, idet der er buster af politikere, fyrster, videnskabsmænd og kunstnere,
som har haft betydning for Tyskland. Ludwigs
samling er blevet suppleret med senere berømtheder. Desuden er der mindetavler for kendte
tyskere.
Dag 7
Nu forlader vi Limes og bevæger os ind i
Barbaricum dvs. det frie Germanien. Undervejs
til vores overnatningssted i Hannover holder vi
ind på Wilhelmshöhe i Kassel, hvor der er en fin
antiksamling bl.a. med en berømt Apollonstatue.
Dag 8
Efter morgenmaden bevæger bussen sig tilbage
mod Danmark med forventet ankomst i løbet af
eftermiddagen.

- Klas

ssikernes 30 års JUBILÆUMSSÆSON - Klassikernes 30 års JUBILÆUMSSÆSON - Klassikernes 3

REJSEFAKTA
Tur 20 - TYSKLAND
Afrejse d. 05.09 2015 kl. 08.00
Hjemkomst d. 12.09 2015 kl. 16.30

Pris pr. person 7.698.-

Tilmelding senest 01.06 2015
SÅDAN BESTILLER DU...
1. Du kan bestille din rejse på vores hjemmeside, www.
klassikerne.dk. Turnummeret for rundrejsen i Tyskland
er TUR 20. 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.
Rejsen gennemføres ved 23 deltagere og der sælges
maksimalt 35 pladser.

Prisen inkluderer:
-Bus rundrejse i Tyskland
med opsamling i Århus, Vejle, Kolding
og Padborg
-7 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. halvpension
-Alle udflugter og transfers som
anført i programmet ekskl. entreér
og offentlig transport
-Danske faglige guider som ledsager gruppen fra Danmark.
Tillæg
Enkeltværelse kr. 1.600,Forsikring
Årsrejseforsikring Europa kr. 252,Afbestillingsforsikring fra kr. 467,Årsrejseforsikr. inkl. afbestilling kr. 449,Priserne er angivet for rejsende under 70
Enkeltværelse kr. 1250,år og er inkl. statsafgift på 1,1%.

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 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 og 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: 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 man skal gå 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 prisændringer 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.

PROGRAM EFTERÅR 2015
-St. Petersborg og Helsinki fra kr. 7.998,-Firenze fra kr. 8.998,-Rom fra kr. 7.898,-Istanbul fra kr. 6.598,-Rundrejse i Grækenland fra kr. 7.298,-Rundrejse Tyskland (sep.) fra kr. 7.698,-

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

KONTAKT OS
Alle henvendelser bedes rettet til
Klassikernes Rejseforenings formand:
Hanne Christiansen
Brønlundsvej 9
9210 Ålborg 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

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

