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Arkitekturhistorisk studierejse i det skønne nordøstlige Italien 
 

 
 
 

Medlemsrejse til 

Trieste - Aquileia - Palmanova - Cividale - Udine  
Mandag d. 30. maj – søndag d. 5. juni 2016 
Rejseguide: Thomas Roland, arkæolog. 
 
Det frodige, men lidt ukendte Friuli, som området hedder, har siden oldtiden været en særdeles rig region. 
Hér lå bl.a. Aquileia, en af de største romerske byer inden for det nuværende Italien, og i dette område 
rodfæstede den tidligste kristendom sig i senantikken og tidlig middelalder. Det var også i denne del af 
Italien, det germanske stammeforbund, langobarderne, slog sig ned og skabte deres helt egen, betagende 
arkitektur.  
Rigdommen skyldes ikke blot de frodige jorder men også, at én af de væsentligste handelsveje i årtusinder 
førte varer og folk mellem Adriaterhavsbugten og alpepassene. Trieste, Italiens østligste by på grænsen til 
Slovenien, var endvidere indtil afslutningen af første verdenskrig del af det habsburgske rige og et 
intellektuelt centrum. I den smukke kystby færdedes således koryfæer som f.eks. Franz Kafka, James Joyce 
og deres italienske forfatterkollega Italo Svevo.  
På turen vil vi besøge en række af de væsentligste arkæologiske og historiske steder i området – og nyde 
det smukke landskab mellem Alper og Adriaterhav samt den rigdom af arkitektur, som de mange kulturer har 
efterladt gennem tiden.  
 

PROGRAM 
Mandag 30. maj 
 
7.20 Møde og fælles Check-in i Kastrup Lufthavn 
9.20 Fly fra Kastrup Lufthavn til Venedig 
11.20 Ankomst Venedig Lufthavn 
 Busafgang til Trieste {ca. 2 1/2 time – husk at købe en frokostsandwich + vand} 
 Indkvartering i Hotel Colombia/Trieste 

Hotel Colombia 
Via della Geppa 18 Trieste 
Tel +39 040 369333 
  

 Trieste, Italiens østligste by på grænsen til Slovenien, var indtil afslutningen af første verdenskrig del af 
det habsburgske rige og et intellektuelt centrum. I den smukke kystby færdedes således koryfæer som 
f.eks. Franz Kafka og James Joyce, der ad flere omgange var bosat i byen samt deres italienske 
forfatterkollega Italo Svevo. Byen ligger malerisk omgivet af høje bjerge og det åbne hav og er dels 
kendetegnet af den gamle kerne højt knejsende over kysten, dels af den elegante 1800-tals by, der 
breder sig ud fra havneområdet.  

 
 Eftermiddagen er til egen disposition, og det kan anbefales inden fællesmiddagen at tage en aperitif på 

den imponerende Piazza Unita d’Italia med udsigt over Adriaterhavet og den nedgående sol! 
 

19.00 Fællesmiddag 
 
Overnatning i Trieste 
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Tirsdag 31. maj - Trieste 
 
9.00 Rundtur til fods i Trieste I - 1700-tallets planlagte by 
 Den klassicistiske bydel ved havnen m. retvinklet gadenet, kanal etc. blev anlagt i slutningen 

af 1700-tallet. Hér omgives man af travle handelsstrøg kranset af 1800-tallets noble byhuse 
klassicistiske bypaladser, børsbygning, Teatro Verdi, synagoge og den nyklassicistisk kirke S. 
Antonio Taumaturgo (1823-42), der giver mindelser om Københavns samtidige domkirke. 
Også havnefronten, der har samlet en række af de mest imponerende bygninger, er 
betagende. Det hele kulminerer i en af Europas største pladser – Piazza Unita d’Italia – der 
åbner sig mod den storslåede havn og Adriaterhavet.  

  

12.00 Frokost på egen hånd 
 

13.00 Rundtur til fods i Trieste II - Den gamle højby  
 Højbyen karakteriseres af kroget gadenet og det er hér man finder byens romerske 

spor bl.a. ruinerne af et stort romersk tempelkompleks. Hér ligger også San Giusto-
katedralen, der oprindeligt bestod af to separate kirker. Kirken byder på både 
middelalderlige fresker og mosaikker og indeholder al det romanske kirkebyggeris 
mystik og charme. På skråningen mod havnen støder man tillige på et meget 
velbevaret romersk teater og en byport fra samme tid. Turen fører også til kirkerne S. 
Silvestro (1300-t) og S.M. Maggiore (17. årh.), og hvis muligt besøger vi også 
udgravningerne i Antiquarium bag det romerske teater.  

  

Middag på egen hånd 
 
Overnatning i Trieste 
  
 

Onsdag 1. juni - Trieste 

 
9.00 Rundtur til fods i Trieste III - Chr. Hansens skibsværft  
 Efter arkitekten Christian Hansen havde forladt Athen fik han en bestillingsopgave på et stort skibsværft i 

Trieste. Der var tale om et meget omfattende kompleks, og selv om en række af bygningerne senere er 
blevet revet ned, er store dele dog endnu bevaret – lidt gemt og glemt i byens sydlige del, men i høj grad 
seværdigt ... ikke mindst for danske besøgende. (NB: Værftet ligger afsides i byens sydlige del ca. 30-40 
minutters gang fra hotellet). 

 
12.00 Frokost på egen hånd 
 
13.00 Fælles afgang med bybus til Castello Miramara 
 
15.00 Castello Miramara  
 Kejserens bror, ærkehertug Maximilian, lod omkring 1860 en 

luksusvilla opføre ved kysten få km fra centrum. Villaen m. 
haveanlæg etc. blev opført i en neogotisk stil, som af nogle nok 
stadig vil blive betragtet som kitsch. Ikke desto mindre er villaen 
særdeles gennemført og i høj grad seværdig – og ligger tilmed 
forrygende flot på den stejle klippeside mod Adriaterhavet (NB: Der 
er ca. 1½ km til fods fra busholdeplads til villa). 

  

Middag på egen hånd 
 
Overnatning i Trieste 
 
 

Torsdag 2. juni - Aquileia og Palmanova 
 
7.30 Busafgang til Aquileia {Ca.55 km} 
  

9.00 Rundtur i Aquileia (til fods) - De romerske ruiner  
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 Den romerske havneby Aquileia blev grundlagt som romersk koloni 181 f.kr. og voksede i de næste 
århundreder til en stor og vigtig handelsby med alle de institutioner som teater, forum, cirkus osv., der 
hørte til en romersk stad. Man regner med, at byen havde knap 100.000 indbyggere i tiden efter Kr. f. I 
300-tallet blev Aquileia endvidere ærkebispesæde for den nye kristne kirke og store byggerier, bl.a. 
basilikakomplekset, blev opført i denne anledning. Ruinbyen er verdenskulturarv. 

 
 Vi begynder dagen med at se de romerske ruiner: forum’et, Candias mausolæum, byhuse, gravområdet 

og ikke mindst den lange havnefront med rester af magasiner, slæbeslidske, fortøjringssten, boder m.v.   

 
11.30 Frokost på egen hånd 
 
12.30 Rundtur i Aquileia (til fods) - De senantikke monumenter  
 Dåbskapel fra 300-tallet og basilika med verdens største bevarede mosaikgulv 

fra antikken, der sprudler af fortællinger og ornamenter. 

 
14.00 Busafgang fra Aquileia til Palmanova {ca. 20 km} 
 
14.45 Rundtur til fods i Palmanova 
 Den enestående ”idealby” med ni-kantet grundplan blev grundlagt af Venedig i 

1593 som en af indlandets fæstningsbyer. Fra den store sekskantede 
centralplads med kirke, vagtbygninger, kommandørbolig m.v. stråler lige gader 
ud mod byens tre svært bevogtede byporte. Der er tale om en upåagtet perle af 
de helt særlige, og der venter en helt unik oplevelse i den stort set intakte 
renæssanceby, hvor byplan og geometriske former går op i ét. 

 
17.45 Busafgang til Udine {ca. 20 km} 
  
18.30 Udine, Ankomst og indkvartering, Hotel AMBASSADOR/Udine  
 Hotel Ambassador Palace Hotel 
 Via Carducci,46 
 33100 Udine 
 +39/0432/50377 
 
 

Middag på egen hånd 
 
Overnatning i Udine 
 

Fredag 3. juni - Udine  
 
9.00 Rundtur til fods i Udine 

Udine på kanten mellem kystslette og alpeforland er indbegrebet af en 
middelalderlig, italiensk by. Det maleriske, centrale torv Piazza Liberta med 
rådhus, en forrygende, stor loggiabygning og renæssancearkitekten Andrea 
Palladios portal mod borgområdet er betagende. I katedralen med ottekantet tårn 
fra 1441 over et 1300-t’s dåbskapel, ses bl.a. Tiepolis sanselige fresker af Jesu 
fødsel m.v.  
 
I byens nordlige del, der tidligere lå relativ åben og ubebygget hen, skal vi se 
Palladios Palazzo Antonini (ca. 1555), der er en original blanding af en landlig 
villa og et traditionelt bypalads. Vi forsøger at få mulighed for også at komme 
inden for, men tilladelse kan ikke garanteres. 
 

Frokost på egen hånd 
 

14.00 Eftermiddagen er til egen disposition. De, der måtte have lyst, kan gå med på en tur gennem byens 

vestlige udkant forbi arkitekterne C. Scarpa og P. Masieris Giacomuzzi-hus (1947-50) og ud til S. Vito-
Kirkegården med Veritti-graven og Zilio-graven, ligeledes af C. Scarpa (hhv. 1951 og 1960). 

  

Middag på egen hånd 
 
Overnatning i Udine 
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Lørdag 4. juni - Cividale del Friuli 
 
8.30 Busafgang til Cividale del Friuli {ca. 20 km} 
 
9.30 Rundtur i Cividale del Friuli 
 Cividale, der efter traditionen blev grundlagt af Cæsar, ligger dramatisk på en høj 

klippekant over floden Natisone, hvilket bl.a. kan nydes fra Ponte del Diavolo 
(”Djævelens Bro”) fra 1400-tallet. Byen blev i 568 e.Kr. sæde for det første 
lombardiske hertugdømme og indgår i rækken af lombardiske 
verdenskulturarvsteder.  

  
 Vi besøger bl.a. den keltiske kulthule ”Ipogeo Celtico”  og det fantastiske, stukdekorerede 

lombardisk kapel fra 700-tallet. I domkirkemuseet finder vi en række af 700/800-tallets 
allerfineste stykker kirkeinventar og skulpturer, der giver en enestående indblik i de 
lombardiske stenhuggerarbejders høje stade. Endelig skal man i byen ikke glemme 
Palazzo Pretorio påbegyndt af Andrea Palladio i 1564. Paladset rummer i dag Det 
arkæologiske Museum (museet, der bl.a.  rummer fine romerske mosaikker og 
overvældende fund fra områdets meget rige lombardiske (våben-)grave, herunder den 
berømte ”Gisulfos grav”, indgår ikke som del af den planlagte tur - guiden tager dog gerne 
en tur gennem samlingerne med dem, der måtte have lyst).  

 
15.30 Busafgang til Udine 
 
16.30 Ankomst Udine 
 
Fællesmiddag 
 
Overnatning i Udine 
 

Søndag 5. juni 
 
7.10  Busafgang til Venedig Lufthavn 
9.10  Ankomst til Venedig Lufthavn/Check In 
11.10  Flyafgang Venedig  
13.10 Ankomst Kastrup Lufthavn  
 
NB: Ændringer kan forekomme! 

________________________________________________________________________________ 
Pris  
Pris per person ved ophold i delt dobbeltværelse   8.000 DKK. 
Pris per person ved ophold i enkeltværelse  8.800 DKK. 
 

Tilmelding og betaling 
Tilmelding foregår via Landsforeningens hjemmeside 
efter først til mølle princippet senest den 14. januar 2016  (max. 30 deltagere). 
 
Betalingsbetingelser: 
P.g.a. fly-og hotelreservationer skal 50% af rejsens pris betales senest d. 29. januar 2016. 
 
Betalingen foregår via Landsforeningens rejsekonto i Nordea:  
 
reg. nr. 2276 konto nr.: 0743 544 773. - Husk at påføre deltagernavn(e). 
 
Restbeløbet skal indbetales senest 1. april 2016. 
 
Ved rejsedeltagerens annullering af rejsen er det indbetalte beløb tabt. 
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Prisen inkluderer: 

 Flyrejse København – Venedig t/r med SAS inkl. alle passager- og flyafgifter. 

 Bustransport mellem lufthavn og hotel. 

 Bustransport i forbindelse med udflugter. 

 Entre. 

 Ophold 3 nætter på Hotel Colombia. 

 Ophold 3 nætter på Hotel Ambassador Place Hotel. 

 Velkomstmiddag mandag den 30. maj. 

 Afskedsmiddag lørdag den 4. juni.  
 
Prisen inkluderer ikke: 

 Sygdomsafbestilling. 

 Rejseforsikring. 

 Evt. dansk tilslutningsfly eller tog.  

 Lokal byskat i Trieste og Udine. 
 

 
Praktiske oplysninger: 
Turen er tilrettelagt som byvandringer så husk fornuftigt fodtøj.  
Rejse- og afbestillingsforsikring tegnes gennem eget forsikringsselskab. 
 
 
Yderligere information: 
For yderligere information henvendelse til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur,  
Karen Margrethe Olsen karenmargretheolsen@byogland.dk, mobil: 2311 0984. 

mailto:karenmargretheolsen@byogland.dk

