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Vesttyrkiet er et meget gammelt kulturområde, hvor man virke-

lig kan mærke historiens vingesus. Her bosatte græske kolonister 

sig og nogle af de ældste græske filosoffer og historieskrivere 

boede langs kysten. Lyderne med kong Kroisos boede længere 

inde i landet, og omkring 500 f. Kr. erobrede perserne området. 

Her kom Alexander den Store forbi, og i slutningen af 2. århund-

rede f.Kr. fik romerne det som testamentarisk gave af kong 

Attalos af Pergamon. En af de første kristne menigheder blev 

dannet i Efesos. Senere blev det en del af det osmanniske rige 

og er i dag et af de mest velbeslåede områder i det moderne 

Tyrkiet. Området er meget frugtbart, og på vores udflugter til 

en perlerække af antikke byer, Efesos, Priene, Milet, Didyma, 

Hierapolis, Sardes, og Pergamon, passerer vi bl.a. figen- og oli-

venlunde, bomuldsmarker og store fredede naturområder i et 

meget varieret og smukt landskab. Og det allerbedste er, at man 

stadigvæk har lov til at gå rundt mellem ruinerne - der er ingen 

afspærringer.

BEMÆRK:

Man skal gå meget på turen, og da det er i ujævne ruinområder er det vig-

tigt at have gode, solide sko på. En stok kan også være en god ide.

På restauranter og souvenirbutikker kan man ofte betale med euro, men 

man betaler så en overpris.



DAGSPROGRAM
Dag 1
Gruppen flyver fra Kastrup via Istanbul til Izmir. 
Gruppen bliver hentet i lufthavnen i bus, og vi 
kører direkte til vores hotel i Selcuk.

Dag 2
Vi starter dagen med at køre til de tre historiske 
nabobyer Priene, Didyma og Milet, som alle 
stammer fra områdets græske tid. I Priene skal 
vi gå rundt i byen, som er anlagt med et gitter-
lignende gadesystem i overensstemmelse med 
den græske arkitekt Hippodamos’ teorier. Der er 
bl.a. rester af et stort Athenetempel og et teater. 
Man kan stadigvæk sætte sig på sæderne i det 
gamle rådhus. 

Derefter tager vi til Didyma, som var Milets 
hellige by. I antikken gik man de små 20 km til 
fods fra Milet til Didyma, når man ville dyrke 
Apollon eller stille spørgsmål til oraklet, som var 
– næsten – ligeså berømt som det i Delfi. Det er 
et fantastisk tempel på alle måder. Det er kæm-
pestort og ikke helt traditionelt opbygget, fordi 
der skulle være plads til præsterne, der lavede 
orakelsvarene. Vi holder frokostpause i Didyma.

Herefter tager vi til en af datidens mest betyd-
ningsfulde byer, Milet, hvor vi først og fremmest 
skal se det store teater, som oprindeligt er 
græsk, men er ombygget i romertiden, ligesom 
så mange andre steder. Vi besøger også det lille 
museum i byen.

Måske har nogen lyst til at købe en kop æblete i 
den lokale café, som har til huse i en bygning fra 
osmannertiden. Vi overnatter i Selcuk.

Dag 3
Vi begynder dagen med at besøg på museet i 
Selcuk for at få en introduktion til Efesos. Efesos 
ligger midt i smukke og frugtbare dale. Hele områ-
det kaldes lokalt for lille Toscana. Den antikke by 
rummer rester af et af verdens vidundere, det 
store Artemistempel, og derudover er der også 
mange spændende ruiner fra særligt romertiden. 
Vi kommer til at gå på gader, som man ved, Paulus 
har gået på, og man mener, at jomfru Maria og 
apostlen Johannes boede her i deres sidste tid. 
De mest berømte bygninger er byens store teater, 
hvor Paulus kunne høre råbet ”Stor er Efesiernes 
Artemis”, og Celsusbiblioteket med den flotte ind-
gang til Agora ved siden af. Der er dog mange 
andre interessante huse, lige fra templer, over min-
desmærker, fontæner og badeanlæg til de mere 
ydmyge som bordel og offentlige toiletter.
 
På en skrænt inkorporeret i byen ligger 7 fornemme 
romerske huse, her kan man se, hvordan overklas-
sens romere boede. Der skal købes en ekstra billet 
hertil. Hvis der er åbent, besøger vi den kirke, der 
er bygget over det sted, hvor jomfru Maria døde 
og blev båret til himlen af engle. Kørslen dertil er 
en smuk tur op i bjergene. Dagen slutter ved det 
gamle Artemistempel, hvor der også er mange 
storkereder. Vi overnatter i Selcuk.

Dag 4
Vi begynder dagen med et besøg i Johanneskirken. 
Derefter kører vi til den antikke by Afrodisias; det 
tager ca. 2 timer, hvor vi kører gennem et afveks-
lende landskab i Mæanderdalen. Der kommer ikke 
mange danske turister hertil, hvilket er en skam, da 
her er mange fine ting at se. De fleste bygninger er 
fra romertiden, og de er efter omstændighederne 
velbevarede, da Afrodisias har ligget ret isoleret 
hvorfor ingen har hentet byggemateriale herfra; 
kun jordskælv og tidens tand har været på spil 
her. Man kan se rester af bymuren, et stadion, et 
Afroditetempel med et meget fint indgangsparti 
samt 2 agoraer, det ene med doriske søjler og det 
andet med joniske søjler. Desuden er der et velbeva-
ret Odeion eller rådhus, et stort teater og romerske 
bade.

Byen har efter kristendommens indførelse været 
residens for en biskop, og der er rester af 2 byzan-
tinsk kirker. I Afrodisias ligger desuden et af de 
nyeste arkæologiske museer i Tyrkiet med meget 
fine skulpturer – en lille perle. Fra Afrodisias fortsæt-
ter vi til Pamukkale, hvor vi overnatter.

Dag 5
Efter morgenmaden kører vi til de berømte varme 
kilder i Pamukkale, som på tyrkisk betyder bom-
uldsslot. Stedet er på Unescos verdenskulturarvs-
liste. Navnet hentyder til den hvide farve, som 
skyldes det varme, kalkholdige vands aflejringer. 
Her kan man soppe i de varme kilder. Allerede 
romerne havde blik for stedet, og de grundlagde 
en by, Hierapolis, her.

Der er bl.a. rester af bymuren, et nymfæum, et 
Apollontempel, en basilica og et Plutonium. Alt 
ligger i samme område som de varme kilder, så 
man kan selv bestemme, hvorledes man vil prio-
ritere sin tid efter rundvisningen i Hierapolis, der 
varer til ca. kl. 14.00. Man kan tage med vores bus 
ind til Pamukkale for at spise frokost og derfra til-
bage til hotellet, man kan gå til byen, eller man kan 
tage en svømmetur mellem antikke søjler og så gå 
tilbage til hotellet. Området omkring Pamukkale er 
naturpark, så der er også mulighed for en vandre-
tur. Vi overnatter i Pamukkale.

Dag 6
Vi forlader Pamukkale og kører til Lydernes gamle 
hovedby, Sardes, hvor kong Kroisos som den første 
slog mønter. Herodot, den gamle græske historie-
forfatter, fortæller mange gode historier om ham. 
Lyderne var ikke grækere; tværtimod var de græker-
nes modstandere, men de var under græsk påvirk-
ning. Stedet besøges ikke af mange turister, så der 
er dejligt fredeligt. Vi kan se rester af bymuren, små 
butikker langs en af byens gader, en gammel jødisk 
synagoge med flotte mosaikker, samt et sportsanlæg, 
der har en imponerende hovedbygning. Byen har 
desuden haft et tempel for Artemis. Også Sardes er 
kendt fra den tidlige kristendom, idet den var hjem-
sted for en af de menigheder, som Johannes stilede 
sin åbenbaring til. Vi skal også besøge et af de store 
gravmæler for de lydiske konger. Fra Sardes kører 
vi til Bergama, oldtidens Pergamon. Vi overnatter i 
Bergama.

Dag 7
Oldtidens Pergamon var regeringsby for kon-
geslægten Attaliderne, indtil den sidste konge i 
133 f. Kr. testamenterede sit rige til romerne. På 
byens akropolis lå flere kongepaladser, temp-
ler og altre. Byen blev i 1800-tallet udgravet 
af tyske arkæologer og det kendteste alter, 
Pergamonaltret, blev flyttet til Berlin, hvor man 
også kan se indgangspartiet til Athenatemplet. 
I romertiden opførte kejserne Trajan og Hadrian 
bygninger på Akropolis. I dag kommer man op 
på Akropolis med en svævebane; der er herfra en 
god udsigt over den moderne by.

Pergamon fik i antikken stor betydning på flere 
områder: der lå et Asklepeion, dvs. et slags 
hospital, hvor lægen Galenos, der var læge 
for byens gladiatorer, forskede i blodomløb og 
nervesystemet; man opfandt pergament, der er 
fint forarbejdet gedeskind og inden for kunsten 
taler man om den pergamenske stil, som kom 
til udtryk i byens templer. Byens museum har en 
god samling af hellenistiske og romerske fund. 
Sidst på eftermiddagen kører vi til Izmir, hvor vi 
overnatter.

Dag 8
Hjemrejse.

Deltagerantal 

Rejsen gennemføres med max. 28 gæster +
2 guider.

Vesttyrkiet
den 4.4 - 11.4 2020

kr. 9.298,-

Hotel Kalehan, Selcuk **
2-stjernet hotel centralt beliggende i Selcuk. 
Hotellet har restaurant, bar, lille have og uden-
dørs pool (sæsonåben). Værelser med bad/
toilet, telefon, TV og aircondition. Hotellet er ikke 
egnet for bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

Hotel Labella, Bergama ****
4-stjernet hotel beliggende ved Bergama. 
Hotellet har restaurant, have og udendørs pool 
(sæsonåben). Værelser med bad/toilet, telefon, 
TV, klimaanlæg, hårtørrer og minibar. Hotellet er 
ikke egnet for bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

Tripolis Hotel, Pamukkale ****
4-stjernet hotel centralt beliggende i Pamukkale. 
Hotellet har bar, restaurant, tyrkisk bad og 
indendørs samt udendørs pool (sæsonåben). 
Værelser med bad/toilet, telefon og TV. Hotellet 
er egnet for bevægelseshæmmede.
Klik her og læs mere.

Armis Hotel, Izmir ****
4-stjernet hotel centralt beliggende i Izmir. 
Hotellet har bar og restaurant. Værelser med 
bad/toilet, telefon, TV, klimaanlæg, hårtørrer og 
minibar. Hotellet er egnet for bevægelseshæm-
mede.
Klik her og læs mere.

http://www.kalehan.com/
http://www.hotellabella.com.tr/bergama/
http://www.tripolishotel.com/
http://armishotel.com/tr


Enkeltværelse kr. 1250,-

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København – Istanbul -
  Izmir t/r med Türkish  Airlines
- Alle skatter og afgifter pr. juni
  2019
- Lufthavnstransfer hotellet t/r 
- Bustransfer jf. program
- 7 nætter i delt dobbeltværelse
  inkl. halvpension
- Forudbetalte entréer jf. program
- Billet til svævebane til Akropolis,
  Pergamon
- Danske faglige guider som ledsa-
  ger gruppen fra Danmark 

Tur 19 - Vesttyrkiet

Afrejse d. 4.4 2020 kl. 11.15
Hjemkomst d. 11.4 2020 kl. 17.35 

Pris pr. person 9.298,-

REJSEFAKTA

Tillæg:
Enkeltværelse kr. 1.200,-

BEMÆRK!
* Man går meget på en storbyferie, 
hvorfor det er nødvendigt, at man 
er selvhjulpen.

* Passet skal være gyldigt mindst 
150 dage ved indrejse i Tyrkiet. 
Rejsende, der ikke har flere tomme 
sider i passet, bliver nægtet indrejse 
i Tyrkiet.

Forsikring:
Afbestillingsforsikring fra kr. 564,-
Årsrejseforsikring udvidet Europa 
kr. 345,-. Årsrejseforsikring udvidet 
Europa inkl. afb. kr. 572,-. 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 rejseforsik-
ring igennem AlfA Travel. Læs mere 
om forsikringer og betingelser på 
www.gouda.dk.

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. Turnummeret for rejsen til Vesttyrkiet 
er TUR 19. 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.



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:
 

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

Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

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.

KONTAKT OS

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 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: 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.

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.

OM KLASSIKERNES REJSEFORENING


