KULTURRUNDREJSE I NORDITALIEN
I FREDERIK d. IV’s FODSPOR 2018
med ekspertrejseleder No Widding

Venedig – Vincenca – Firence– Lucca.
På denne rejse følger vi Frederik den 4. ’s dannelsesrejse til Toscana.
En rejse der fik afgørende betydning for hans store interesser for
kunst og arkitektur, og følgelig efterlod eftertiden kunstsamlinger og
smukke bygningsværker. En klassisk dannelsesrejse, hvor vi lærer at
forstå forudsætningerne for Frederik den 4. ’s store bidrag til
Danmarks kulturhistorie. 10 dage, afrejse d. 1. september 2018. Kun
én afrejse i 2018.
Oplev Regatta Storico på denne unikke rejse.

I 300-årene for Frederik den 4. finder vi hans inspirationskilder i Venedig, hvor
vi besøger hans gamle palads og oplever “Regatta Storico” – de historiske
gondolers regatta. I Vicenza besøger vi Palladios bygningsværker og villa
Rotonda, som var den store inspirationskilde, til Fredensborg slot. Turen går
videre til Firenze hvor kunstkamrene og Vasari korridoren besøges samt de
klostre og paladser hvor Frederik færdedes. Vi slutter i smukke Lucca der fik

en særlig plads i Frederiks hjerte, og her oplever vi middelalderbyens årlige
byfest med optog og stemningsfuld underholdning.
Ekspertrejseleder på denne unikke rejser er No Widding. No er født og
opvokset og senere bosat i Fredensborg, med følgende stor interesse for
slottets og byens grundlægger Frederik den 4. Denne historiske interesse er
fulgt op af utallige Frederik d.4.`s italiensrejser ved en rekonstruktion af disse
i Veneto og Toscana med danske rejsedeltagere.
Pris: Kr. 14.490 per person for hele turen 10 dage. Tillæg for enkeltværelse
kr. 3.200.
Afrejse: 1. september Kl. 11.50 fra København med ankomst i Venedig kl.
16.10 via Amsterdam.
Hjemrejse: 10. september kl. 13.50 fra Pisa med ankomst kl. 18.20 i
København via Amsterdam.
Prisen inkluder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyrejse t/r Kbh-Venedig og Pisa - Kbh.
Alle lufthavnsafgifter og skatter.
Transport i egen bus med chauffør som beskrevet i detaljeret program.
Der er overnatninger på meget gode og helt centralt placerede palazzo
hoteller byernes historiske centrum. Overnatning i dobbeltværelse med
bad og toilet.
Morgenmad (undtagen dag 2, dag 3 og dag 4 i Venedig), tre
aftensmåltider og én frokost.
Drikkepenge til restauranter og andre steder vi besøger.
Alle entreér til muséer, specialrundvisninger, udflugter og fælles besøg
som beskrevet i programmet.
No Widding som ekspertguide på hele turen.
Oplæg og rundvisning ved No widding.
Engelsktalende lokalguider udvalgte steder, hvor myndigheder bl.a.
kræver lokale autoriserede guider.

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•
•

Rejse – og afbestillingsforsikring.
Drikkevarer og øvrigt privatforbrug.
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 3.200.
Måltider som ikke indgår i prisen jf. ovenfor.
Tillæg for tilslutning fra provinsen.

Tilmelding og depositum:
Tilmelding kan foregå telefonisk på telefon 35 26 55 49 eller via mail
info@krimrejser.dk . Opgive blot navn, email, telefonnummer samt hvilken
rejse det drejer sig om.
Ved tilmelding betales et depositum på DKK 3.000 pr. deltager. Ca. to en halv
måned før afrejse sendes brev ud med information omkring indbetaling af
restbeløbet samt øvrig praktisk information vedrørende rejsen.

Venlig hilsen

No Widding samt Julia og Thomas Køllner
Krim Rejser, Carl Johans Gade 3, 4tv., DK – 2100 København Ø. Medlem af
Rejsegarantifonden nr. 1805.

Turens højdepunkter:
Dag 1: Afrejse fra København, ankomst og privat vaporetto
(bådtaxi) til Canal Grande og vores Palazzo dei Pittori
i det centrale historiske Venedig.
Dag 2: Byrundvisning omkring Canal Grande, oplev det
historiske “Regatta Stoica” med de historiske gondoler
på Canal Grande – bl.a. Frederik d. 4.´s gamle gondoler.
Dag 3: Byrundvisning fortsat bl.a. Palazzo Foscari og Casa
Dolfin, Frederik d.IV`s opholdssteder i Venedig.
Dag 4: Afrejse til Vincenza med privat Vaporetto til Fusima,
rundvisning i Vicenza bl.a. Villa Rotonda, Via Bologna og Palazzo Albergati,
ankomst i Fiorenze.
Dag 5: Rundvisning i Firenze, bl.a. Frederiks d. IV`s Palazzo
Salviati og klosteret Maddalena dei Pazzi.
(Terese Trenta).
Dag 6: Rundvisning fortsat bl.a. fra Loggia dei Lanzi til
Uffizierne, særtur gennem Vasari korridoren over
Ponte Vecchio til Palazzo Piti.
Dag 7: Afrejse til Lucca via via besøg i Monte Carlo (Toscana!),
besøg i Karl den Stores borg, ankomst til Lucca.
Dag 8: Rundvisning i Lucca, bl.a. Palazzo Mansi og Palazzo
Pfanner (Frederiks opholdsteder under sine besøg).
Dag 9: Tid på egen hånd under byens historiske byfest.
Dag 10: Hjemrejse, på vej til lufthavnen i Pisa,
Ankomst i København.

Dag til dag program for rejsen i Frederik d. IV´s fodspor
September 2018

LØRDAG d. 01. 09.
Vi mødes i Kastrup, Københavns Lufthavn, for sammen at flyve til Venedig
Marco Polo lufthavn, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen.
I Marco Polo samles vi efter bagageudlevering ude i ankomsthallen til venstre
for udgangen ved ”Water Taxi” skranken. – Det anbefales at man køber et 72timers kort til vandsporvognen ”Alilaguna” i kiosken overfor ”Water Taxi”.
Denne kan bruges i den fritid man har i byen til at komme omkring. Pris 65€.
Herfra går vi samlet ned til båden (10 min.), der sejler os over til Venedig.
Gennem Kanal Grande, til bådeplads: San Stae. Fra San Stae går vi ind til
vores logi i Casa dei Pittori. Adresse: Calle Oche 1032a.
Efter ankomsten (kl.~19.00) fordeles vi i pallazzo’ets ferielejligheder, alle
udstyret som klassiske italienske hjem.
Der er glimrende spisesteder på det nærliggende lille torv. Eller
indkøbsmuligheder, hvis man ønsker at prøve kræfter med det venetianske
køkken! Evt. til morgenmaden, som man selv står for i Venedig. Aftensmad og
morgenmad på egen hånd.
SØNDAG d. 02.09.
Venezia il Serinissima! (i betydningen, Havets Fyrstinde!) Dagen i dag er en
slags ’hjemstavnsdag’ for tidligere venetianere.
Regatta Storica begynder kl. 16.00. Så man har tid til at gå på opdagelse
denne dag, og indtag også frokosten på egen hånd. Evt. et besøg på Arsenalet.
På vej derud, passeres ’Ospidale di Pieta’ – nonnernes børnehjem for
forældreløse piger, som inspirerede Frederik d.IV til at oprette Vajsenhuset i
København; - og hvor han modtog den unge Vivaldi’s noget svulstige hyldest!
Eller besøg kunstudstillingen i Palazzo Grassi og Punta Della Dogana. Daglig 10
– 19.
Men søg ved 14-tiden hen mod Canal Grande, og find en siddeplads med godt
udsyn. Man kan bestille siddeplads på en flydende tribune for 65€ pr stol på:
www.regattastoricavenezia.it Fra kl. 16.00 sejles der først med gondoler i
forskellige klasser, markeret med festligt udstyr og farver. Det hele slutter
med et fantastisk ’optog’ af de historiske gondoler, som også Frederik d.IV

lånte af Dogen i 1692 og 1709! Gondoliererne er iklædt de historiske dragter
fra Frederiks tid. Ret en transportform efter hans smag! – Skipperhuset ved
Fredensborg Slot havde ikke eksisteret, hvis ikke Frederik d.IV var faldet for
gondolerne i Venedig. OBS: der sejler ingen vaporettoer på Canal Grande i de
timer regattaen varer.
Vil man afslutte dagen med en operaaften, anbefales det at købe billetterne
hjemmefra på: www.musicapallazzo.com, hvor man kan høre Mozart eller
Rossini i et gammelt palads ud mod havnen. Eller besøg Venedig operahus ’La
Fenice’ (1792). Aftensmad på egen hånd.

MANDAG d.03.09.
Vi kan give os god tid, denne mandag morgen, hvor vi tager med vaporetteoen
ned ad den morgentravle Canal Grande til Palazzo Foscari. Den smukkeste af
alle bygningerne ud mod kanalen. Paladset tjente dengang til kronprinsens
(1692) og kongens (1709) opholdssted. Stillet til rådighed af Fyrst Foscari. I
dag er bygningen Venedigs universitet, og vi skal på en guided rundtur.
Efterfølgende besøger vi Casa Dolfi, hvor kongen afholdt sine banketter.
Paladset er strategisk placeret i kanalens store ’herresving’ mellem Rialto og
Skt. Marcus. Intet andet sted kan man se både Rialtobroen og Dogepaladset
på én gang. Vi skal ind og se den udsigt Frederik aldrig glemte!
Frokost bagefter kan findes på en af bydelens mange små studentercafeer (på
egen hånd).
Et par forslag til eftermiddagens opdagelser: På kirkegårdsøen ’San Michele’
ligger et kloster, hvor danskere indretter et refugium, der kan søges ophold i.
Af andre øer, er de kendte glasøen Murano og tekstiløen Burano indenfor
rækkevidde med vaporettoen. Frederik d. IV’s indkøb af venetiansk glas kan i
øvrigt ses på Rosenborg.
Efter blå time på tagtarassen går vi til fælles afskedsmiddag gennem den
venetianske labyrint over til OSTERIA NONO RISORTO, berømt for sin
gårdhave, lokale egnsretter og ditto vine.

TIRSDAG d. 04.09.,
Vi lægger ud med en sejltur til Fusina på fastlandet. (Frederiks foretrukne
sejlrute til Venedig!) I Fusina venter vores bus.
Herfra kører vi nord om Padua til Vicenza, og arkitekten Andrea Palladio’s
mesterværk: Villa la Rotonda. (Incl). Besigtiget og skitseret af Frederik d.IV,
da han opholdt sig hos grev Velo i Vicenza, julen 1708. I dag tager grev Nicolo
Valamara imod os og viser rundt.

Efter besøget i la Rotonda, kører vi ind til Vicenza centrum, og besøger på
egen hånd basilikaen (Palladio) eller Det olympiske Teater, (Palladio), og finder
et frokoststed på egen hånd.
Herefter går turen til Palazzo ALBERGATI ved Bologna.
Udvendigt fremstår bygningen med en særlig afvisende og tung renæssance
arkitektur, mens det indre stråler af italiensk barok. ”Ret en kongebolig” sagde
vores Frederik, hvis besøg stadig mindes på stedet. Vi får her en guided
rundvisning og let anretning inden vi kører videre mod dagens mål: Firenze.
Vi ankommer sent til Hotel Medici, Via De’ Medici 6. Spisesteder findes lige
omkring hotellet.

ONSDAG d. 05.09.
Morgenmad er fra nu af inkluderet i turens pris.
Om formiddagen går vi en lille bytur forbi Dåbskapellet og Domen op til Porto
Gallo, Firenzes oprindelige byport mod nord, med indfældet marmortavle til
minde om Frederik d.IV’s besøg i 1709.
Efter frokost på egen hånd samles vi på hotellets tagterrasse. Vores lokale
guide Anne Mette fra ”Toscana con Amore” kommer for at fortælle os om
Firenze, og vise os det palads Frederik lånte i Firenze, samt det kloster, hvor
han fik sit livs første og største kurv fra den kvinde, han havde elsket på
afstand i 17 år.
På vejen passerer vi Dantes hus, og får denne historie med, inden Anne Mette
forlader os foran Michelangelo’s David, der trofast har stået foran byens rådhus
i hundreder af år. – Bemærk: oppe i loggiaen står en figurgruppe,
”Sabinerindernes Rov”, som Wiedewelt har kopieret til Fredensborg Slotspark.

TORSDAG d. 06.09.
I dag skal vi mødes med vores guide foran David for i roligt tempo at besøge
Palazzo Veccio, (det gamle rådhus), hvor også Frederik blev modtaget i 1709.
Efter Palazzo Veccio, går turen gennem korridoren over via della Ninna til Uffizi
for at besøge i den gamle bystats umådelige kunstskatte, for at fortsætte
gennem Vasarikorridoren til palazzo Piti.
Herefter frokost og eftermiddag på egen hånd.
Et besøg i Bobolihaven bag Palazzo Piti kan anbefales, (Mange referencer til
Fredensborg Slotspark), - eller tag med bybus nr.5 op til højdedraget over
Firenze til byen Fiesola. Her finder du en helt fantastisk udsigt over Arno-dalen
og Firenze.
Vi siger farvel til Firenze med en fælles middag.

FREDAG d. 07.09.
Vi lægger ud med at køre til bjergbyen Monte Carlo. Opkaldt efter Karl den
Store. Her skal vi ind og se hans borg ved en guided rundvisning af ejeren.
Der er tid til en spadseretur i den lille bjergby kendt for sine fine vine; og tid til
en frokost på egen hånd. Det er svampetid, og italienerne er helt vilde med
svamperetter! – Vi fortsætter til Lucca, og bliver sat af ved Porto Pietro, - (der
hvor man lægger sine våben inden adgang til byen), og finder vores logi,
”Relais Inn Lucca”.
Samme eftermiddag besøger vi Palazzo Pfanner. Paladset var kronprins
Frederiks elskovsrede med den udvalgte Terese di Trenta, i året 1692. Det
huskes stadig i huset! – Vi slutter af med et besøg i paladsets enestående
barokhave.
Middag på egen hånd.

LØRDAG d. 08.09.
Efter det flotte morgenbord på ”Relais Inn Lucca”, mødes vi med vores lokale
guide: Lise, der også er lokal Lucca-borger. Hun lider af en livslang betagelse
af legenden om Terese Trenta og Kronprins/Kong Frederik d.IV. Vi kunne ikke
få nogen bedre til at guide os gennem Frederiks Lucca, fra Palazzo Mansi til
Villa Bottini. Vi hilser også lige på byens berømte søn, komponisten Puccini,
undervejs.
Efter formiddagens kulturindtag, kunne en individuel frokost på Piazza
Amfiteatro måske tilføre ny energi til eftermiddagens opdagelser på egen
hånd.
SØNDAG d. 09.09.
Morgenbord!
Dagen er for størstepartens vedkommende overladt til det private initiativ.
Pisa kan nås på en kort dagstur med bus fra Lucca.
Eller for den botanisk interesserede ligger Botanisk Have tæt ved.
Eller blot finde en plads i skyggen, lade rejsens utallige indtryk synke ind i
smuk symbiose med den på én gang følsomme og stædige Kong Frederiks
passion for kunst, arkitektur, mad, vin dans og kvinder fra det fortryllende
Toscana.
Aftenen byder på en afslutning i Frederiks Fodspor, som kun Lucca kan
præstere det: Puccinikoncert i kirken ”San Giovanni”.
Efter koncerten går vi samlet til afskedsmiddag med Lucca.

MANDAG d. 10.09.
Hjemrejsedag.
(Ret til ændringer i programmet forbeholdes).

