De romerske veiene 1
SEPTEMBER/ OKTOBER 2019
Dag 1
Onsdag
Avreise Gardermoen med
Ankomst Nikola Tesla flyplassen i Beograd
Reiselederen møter oss på flyplassen
Transfer med minibuss til hotellet.
Middag med levende musikk på det bohemske kvartalet Skadarlija.
Dag 2
Torsdag
Frokost
Avreise med minibuss til Sremska Mitrovica (ca 80 km fra Beograd)
Vi besøker det arkeologiske stedet Sirmium.
Bortsett fra å produsere en rekke keisere, var dagens Serbia - kjent som den
romerske provinsen Moesia Superior - også hjemsted for den keiserlige byen
Sirmium, dagens Sremska Mitrovica i den nordlige serbiske provinsen Vojvodina.
I 294 ble Sirmium erklært som den ene av fire hovedsteder i Romerriket. Den var
også hovedstad for den pretorianske prefektur i Illyricum og Pannonia Secunda.
Den siste keiseren av et forent Romerrike, Theodosius den store (378–395), ble
keiser i Sirmium. De romerske usurpatorene Ingenuus and Regalianus erklærte
seg som keisere i denne byen (i 260) og mange andre romerske keisere tilbrakte
en del tid i Sirmium, blant annet filosofikeiseren Marcus Aurelius som muligens
kan ha skrevet deler av sitt kjente sofistiske verk Meditasjoner i byen.
Avreise til Beograd i ettermiddag.
Fri kveld

Dag 3
Fredag
Frokost
Avreise med minibuss til Kostolac (ca 90km)
Vi besøker det viktigste, mest berømte og mest bevarte romerske stedet i
Serbia – Viminacium.
Den romerske byen, provinshovedstaden og fortet Viminacium, ligger ca 100
km fra Beograd. En gang en provinsiell hovedstad i imperiet, hadde Viminacium
rundt 40.000 innbyggere og var en av de største byene i perioden. Militærleiren
ved Viminacium kom til eksistens da det romerske riket spredte seg til Balkan,
mest sannsynlig i de første tiårene av 1. århundre e.Kr. da romerne først nådde
Donau. Viminacium ble en av de viktigste by-knutepunktene i epoken, som
knytter nord for Balkanhalvøya med andre deler av det romerske riket i alle
retninger. Det er allment antatt at alle romerske keisere besøkte Viminacium på
grunn av spesielle beliggenhet.
Middag med overnatting i Kladovo
Dag 4
Lørdag
Frokost
Båttur til Tabula Traiana (Trajantavlen), en marmortavle montert inn i berget
ved Jernporten, et fjellpass på grensen mellom Serbia og Romania som Donau
renner gjennom.
Tabula Trajana er 3,2 meter lang og 1,8 meter høy. Innenfor en dobbelt ramme
vises en svevende delfin. I det øvre del av bildet finnes et halvtak med
rosettutsmykte skrin. Over dette vises en ørn med utslåtte vinger, til høyre og
venstre finnes på hver side innhugget roser med seksdoble kronblader.
Tabula Trajana ble laget i år 100 etter Kristus under den romerske keiseren
Trajan, i forbindelse med fullføringen av veistrekningen mellom Golubac og
Kladovo.
Inskripsjonen lyder slik:

I norsk oversettelse:

IMP CAESAR DIVI NERVAE F
NERVA TRAIANVS AUG GERM
PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII
PATER PATRIAE COS III
MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS
SVBLATIS VIA. FECIT

Sønn av den guddommelige Nerva og
den regjerende keiseren, Nerva
Traianus Augustus Germanicus,
Pontifex Maximus, for fjerde gang
innehaver av det tribunistiske
herrevelde, overhode av fedrelandet
og konsul, har overvunnet fjellet og
elven og bygget denne veien.

Reisen videre til det unike komplekset Rajačke Pimnice, nær byen Negotin,
hvor vi spiser en hyggelig velkomstlunsj og opprinnelige serbisk
vinavgrensning. Rajačke Pimnice er et unikt arkitektonisk kompleks som
består av 270 vinkjellere, bygd på midten av 1800-tallet. Vinkjellerne ligger
2 meter under bakkenivå fordi temperaturen varierte i løpet av året.
Pimnice ble bygget i hugget stein og tømmerhytter.
Etter lunsj, avgang til Zajecar.
Innkvartering og middag på hotellet.
Dag 5
Søndag
Frokost
Avreise med minibuss til Gamzigrad.
Vi besøker et annet arkeologisk sted - Gamzigrad-Romuliana.
Palace of Galerius, nær byen Zajecar i østlige Serbia, 175 km fra Beograd. Den
befestede forbindelsen og minnesmerkekomplekset som dateres tilbake til sen
romersk periode, er oppført som et UNESCOs verdensarvsted siden
2007. Kommisjonert av keiser Caius Valerius Galerius Maximianus, mellom
slutten av det 3. århundre og det tidlige 4. århundre, er dette stedet mye bedre
kjent som Felix Romuliana - oppkalt etter keiserens mor.
Reisen tilbake til Beograd.
Fri kveld
Dag 6
Mandag
Frokost
Fri formiddag
Avreise med
Ankomst Gardermoen
PRIS: 630 EURO
Tillegg for enkeltmannsrom: 210 Euro

kl 1050

INKLUDERT I PRISEN:

Minibuss (8+1 seter) med sjåfør under hele turen
Overnatting med frokost på 4* hotell i Beograd
Overnatting med halvpensjon på 3* og 4* hotell i Kladovo og
Zajecar
Turistskatt i alle byer
Guidetjenester under hele turen (engelsktalende guide)
Båttur til Trajantavlen
Måltider:
Middag med levende musikk på det bohemske kvartalet
Skadarlija i Beograd ( 1. Dag)
Vinsmaking med lunsj i Rajacke Pimnice (4. Dag)

YTTERLIGE INFORMASJON
Det er et lite kjent fakturm at mange serbiske byer og gamle antikvariske gjenstander dateres
tilbake til tiden da Serbia var en del av Det romerske imperium.
Noen historikere tror at så mange som 18 romerske keisere opprinnelig kom fra byer som nå er
en del av det moderne Serbia, og det er det høyeste antallet romerske herskerne som er født i
en enkelt provins utenfor Italia. Den viktigste og den mest kjente av de romerske keiserne var
Konstantin den Store, som ble født i dagens Nis, en by i sør av Serbia, rundt 240 kilometer fra
Beograd.

