De romerske veiene
SEPTEMBER/ OKTOBER 2019
Dag 1
Fredag
Avreise Sandefjord med
Ankomst «Aleksander den store» flyplassen i Skopje (Makedonia)
(reiselederen møter oss på flyplassen)
Transfer med minibuss til hotellet
Sightseeing tur i Skopje. Den stemningsfulle gangbroen tar oss over elven
Vardar til det historiske kvarteret med basarene, de mange kirkene og
moskeene. Elven Vardar skiller det gamle tyrkiske kvarteret fra det nye sentrum.
Skopje ble regjert av tyrkerne frem til 1912. Makedonia er i full gang med å
gjenoppbygge en nasjonal identitet etter selvstendigheten i 1991. I det nye
sentrum finner vi mange bygninger i neoklassisk stil og massive statuer av de
makedonske nasjonalheltene. Den viktigste av dem alle er naturligvis
Aleksander den Store. En annen enormt betydningsfull person som kommer fra
dette landet er Mor Teresa.
Ølsmaking på «Temov mikrobryggeri» - Makedonias eldste ølbryggeri.
Vi får en grunnleggende innføring om råvarer og historie, og smaker selvsagt på
husets brygg.
Middag på «Old Town Brewery»
Dag 2
Lørdag
Frokost
Avreise med minibuss til Stobi (ca 70km fra Skopje)
Om formiddagen forlater vi hovedstaden og besøker den arkeologiske
utgravningen av Stobi. Bygget i den hellentiske perioden, var Stobi en by å
regne med i lang tid og viktig for det romerske riket. Utgravninger og
oppdagelser viser et høyt utviklet samfunn. Funn viser at det var et jødisk
samfunn her allerede på 200-tallet før byggingen av en kristen basilika ble
påbegynt over ruinene av synagogen.

Lunsj med vinsmaking på en lokal vingård
Etter en interessant innføring fra svunne tider, settes kursen mot Serbia
Middag og overnatting på ”Teodora”- visittsenter i Lebane.
Visittsenteret ble oppkalt etter Teodora, kona til den østromerske (bysantiske)
keiseren Justinian den store.
Dag 3
Søndag
Frokost
Etter frokosten besøker vi den arkeologiske utgravingen Justiniana Prima.
Justiniana prima var en bysantisk by bygget av Justinian den store. Byen
eksisterte mellom året 535 og 615 og fungerte som erkebiskopens hovedstad i
Balkan.
Avresie med minibuss til Nis. (ca 80km)
Under Romerriket het bye Naissus og utviklet seg som en strategisk korsvei,
garnison og markedssenter.
Vi besøker den arkeologiske utgravingen Mediana.
Under det romerske imperiet pleide Mediana å være en luksuriøs forstad til
Naissus, dagens Nis. Mediana ble bygget mellom slutten av det 3. århundre og
begynnelsen av 4. århundre. Ifølge historiske kilder, utvidet Mediana raskt
under styret av Konstantin den Store, som ble født i Naissus. Villaer bygget i
Mediana var overdådige og dekorert med mosaikker, mens gårdene vanligvis
hadde fontener og skulpturer av gudene. Arkeologer har oppdaget forstadens
vannforsyning, vanningsanlegg og senter for håndtverk.
Overnatting i Nis
Dag 4
Mandag
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.
Avreise til Jagodina.
Middag på en lokal restaurant. Her smaker vi serbisk mat som er inspirert av
både det tyrkiske og det tradisjonelle balkankjøkkenet.

Dag 5
Tirsdag
kl 0345

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.
Avreise til Beograd.
Middag med levende musikk på det bohemske kvartalet Skadarlija.
Dag 6
Onsdag
Frokost
Fri formiddag
Avreise med
Ankomst Gardermoen

PRIS: 595 EURO
Tillegg for enkeltmannsrom: 195 Euro

INKLUDERT I PRISEN:

Minibuss (8+1 seter) med sjåfør under hele turen
Overnatting med frokost på 4* hotell i Skopje, Nis, Jagodina og
beograd – 4 netter med frokost
Overnatting med halvpensjon i visittsenteret ”Teodora” i
Lebane
Turistskatt i alle byer
Guidetjenester under hele turen (engelsktalende guide)
Måltider:
Ølsmaking med middag på Old Town Brewery (1. Dag)
http://oldtown-brewerytemov.com/en/
Vinsmaking med lunsj på vingården Stobi (2. Dag)
http://www.stobiwinery.mk/home.nspx
Middag i Jagodina (4. Dag)
Middag med levende musikk på det bohemske kvartalet
Skadarlija i Beogdar ( 5. 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.

