
Afrejse fra København

Afrejse    Hjemkomst  Pris
Ma 15.04 Sø 21.04 7.895,-
On 22.05 Ti 28.05 7.895,-
On 03.07 Ti 09.07 7.895,-
On 11.09 Ti 17.09 7.895,-
Ma 14.10 Sø 20.10 7.895,- 

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, flyrejse t/r, hotelophold 
med kontinental morgenmad, transfers, 
udflugter (ex. entréer), lokale guider jf. 
rejseplan samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 3.000,-
Samlet billet til Vatikan Museet, Sixtinske 
Kapel, Peterskirken: 205,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

250 kr. i brorabat
Uanset hvilken bro du 

passerer, giver vi 250 kr. 

i rabat. Bestil blot rejsen 

senest 60 dage før afrejse.
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 Direkte fly fra København til Rom

Hvis grækerne sørgede for vores kultur i 
Vesteuropa, sørgede romerne for resten.
Ganske få byer i verden er vel så alt-
favnende som Rom, hvad angår kul-
turelle og historiske seværdigheder. 
Man ser tydeligt linjerne til vores sam-
fund i dag, når man bevæger sig rundt 
i ”Den Evige Stad”. Vi flyver direkte fra 
København til Rom. I Rom bor vi sær-
deles centralt på Hotel Navona, der 
ligger lige mellem den kendte Piazza 
Navona og Pantheon. Vi bor på Hotel 
Navona, fordi beliggenheden i Rom 
ikke bliver bedre. Værelserne er små 
og enkelt indrettede, alle med bad, toi-
let og aircondition. Der serveres enkel, 
kontinental morgenmad. Se mere om 
hotellet på vores hjemmeside.
Du er ledsaget af dansk rejseleder, og 
desuden har vi lokalguide med ved 
besøgene ved Forum Romanum, Co-
losseum og i Peterskirken og også i 
Pompei. Udflugterne er planlagt, så 
vi spadserer rundt i byen fra seværdig-
hed til seværdighed.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark til Rom
Afrejse om formiddagen med Norwe-
gian fra København direkte til Rom. Vi 
er fremme ved hotellet om eftermidda-
gen.

2. til 6. dag: Udflugter
Udflugternes rækkefølge kan variere.

Pantheon, Forum Romanum og Colos-
seum med lokalguide
Byrundtur til fods med fokus på 
Pantheon, Forum Romanum og Colos-
seum. Vi er ledsaget af dansktalende 
lokalguide. 

Laterankirken og Qurinal Paladset
Sammen med rejselederen går vi mod 
Roms domkirke, San Giovanni in La-
terno og Scala Santa, som rummer de 
28 marmortrin, som Jesus vandrede 
op ad til forhøret hos Pontius Pilatus. 
Hjemtur forbi bl.a. Trajansøjlen, Trevi-
fontænen og Marcus Aurelius-søjlen.

Peterskirken med lokalguide
Byrundtur til fods, hvor vi starter ved 
det mægtige fæstningsanlæg, Castel 

Sant’Angelo og herefter til Petersplad-
sen og Peterskirken. Der er naturligvis 
også lejlighed til at besøge Vatikanmu-
seet med verdensberømte kunstværker 
af bl.a. Michelangelo. Hjem til hotel-
let via Santa Maria, jødekvarteret og 
Piazza Matei. Vi er ledsaget af dansk-
talende lokalguide i Peterskirken.

Pompei med lokalguide 
Denne dag skal vi på heldagsudflugt, 
hvor vi besøger en af verdens mest be-
rømte, arkæologiske seværdigheder, 
Pompei, som blev begravet af vulka-
nen Vesuvs udbrud i år 79. Udflugten 
starter tidligt om morgenen, og vi er 
hjemme på hotellet først på aftenen. I 
Pompei er vi ledsaget af dansktalende 
lokalguide.

Omkring Den Spanske Trappe
Vi kommer til et af Roms mest besøgte 
steder, Den Spanske Trappe. Det tog 
400 år at udforme denne plads. I dette 
område boede kendte personer som 
Goethe, Shelley, Liszt, H.C. Andersen, 
Chr. X, Frederik IX og mange flere. På 
vejen tilbage til hotellet passerer vi 
Augustus’ mausoleum ved Ara Pacis.

7. dag: Rom til Danmark 
Efter morgenmaden forlader vi hotel-
let og kører til Roms lufthavn, hvorfra 
vi flyver tilbage til København. An-
komst midt på dagen. 

Aftensmad i Rom
Rejselederen arrangerer hver aften 
fælles restaurantbesøg for dem, der 
har lyst at deltage. Vi finder en god 
3-retters menu i Rom for ca. 20-25 
Euro.

Rom
Den Evige Stad

Flyrejse 7 dage
HØJDEPUNKTER 
• Hotel Navonas placering lige 

ved Piazza Navona

• Oplevelserne med vores 
lokale guider i Rom og ved 
Pompei

• Forum Romanum, Colos-
seum og Peterskirken

• Pompei-udflugten, som er 
inklusiv

•  -
bergen

Rom
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