ROM
23 – 28/2 2009
Måndag 23/2
Vi flyger med SAS från Köpenhamn kl.
09.45, med ankomst Rom kl. 12.20. Vi får
transport från flygplatsen till vårt hotell ”Hotel della Torre Argentina”, Corso
Vittorio
Emanuele
II,
,C
II,
www.dellatorreargentina.com. Hotellet är
perfekt beläget, nära alla sevärdheter! Vi
promenerar ut i staden till Marsfältet och
medeltidens Rom bland kyrkor, trånga
gränder och pittoreska platser. Panteon och
Piazza Navona är några av höjdpunkterna.
Varför inte ta en drink på Piazza Navona
innan vi äter gemensam middag i närheten
av Fontana di Trevi. För att försäkra oss
om att det inte är sista gången vi är i Rom,
passar vi på att kasta ett mynt i den
berömda fontänen, som för alltid är
förknippad med Anita Ekberg och filmen
La Dolce Vita.
Tisdag 24/2

”Alla vägar bär till Rom” säger ett talesätt,
som får sin bekräftelse, då man står inför
milstolpen på Forum Romanum, en gång
medelpunkt i Romarriket. Där anges
avstånden till många världsstäder, då
belägna i det väldiga romerska imperiet.
Vi ägnar dagen åt antikens Rom, och vi
besöker Forum och Palatinen, den
grönskande oas, där allting kanske en gång
började, och där kejsarna sedan byggde
sina palats. Om tiden och orken räcker till
går vi också ett par kvarter från Colosseum
till den intressanta kyrkan San Clemente,

belägen på den plats, där enligt traditionen,
den förste biskopen efter Petrus skulle ha
bott och verkat.
Onsdag 25/2
Efter en skön morgonpromenad genom
Villa Borgheses Park gör vi ett besök i
Galleria
Borghese,
där
familjens
magnifika privatsamling står öppen för
allmänheten. Här finner vi flera av Gian
Lorenzo Berninis mästerverk, såsom
”Apollon och Dafne” och ”Pluto och
Persefone”
Efter en lunchpaus ägnar vi oss åt
kvarteren vid det antika salutorget, Forum
Boarium nere vid Tiberön. Genom det
forna ghettot strövar vi genom de
pittoreska och folkliga delarna av Rom
kring Campo dei Fiori och Piazza Farnese
med Birgittaklostret.
Torsdag 26/2
I dag gäller renässans och barock, och vi
ägnar dagen åt påvarnas Rom. Vi besöker
Vatikanmuseerna och Peterskyrkan. Till
höjdpunkterna räknas givetvis Rafaels
Stanzer och Sixtinska kapellet, där
Michelangelos makalösa mästerverk strålar
i ny färgprakt efter rengöring. I
Peterskyrkan kan vi beundra den unge
Michelangelo i hans Piéta och åter se
Bernini, som bar huvudansvaret för såväl
högaltaret inne i kyrkan som platsen
utanför, Piazza di San Pietro.
Fredag 27/2
Vi startar dagen med en promenad längs
Via del Corso till Augustus’ mausoleum
och det nya raffinerade, men av många
romare ifrågasatta museet för Ausgustus’
fredsaltare Ara Pacis, byggt av de vita
museernas arkitekt Richard Meyer.
Därifrån är det bara ett stenkast till
Spanska Trappan och kvarteren med Roms

mest exklusiva affärer. Kanske lockar det
anrika Caffè Greco till ett besök och en
kopp kaffe! Resten av dagen för egna
aktiviteter.
Lördag 28/2
Transfer till flygplatsen. Vi flyger från
Rom 12.05 och ankommer Köpenhamn
14.45.

Pris: 10.250:- /person
Enkelrumstillägg: 1850:Avbeställningsskydd med Europeiska:
615:- sek (eller 6% av resans pris).
Priset är baserat på minimum 25 personer.
Priset inkluderar:
-Resa med flyg (SAS) enligt ovan.
-Inkvartering 5 nätter på Hotel della Torre
Argentina***
www.dellatorreargentina.com
-Frukost under hela resan.
-Middag dag 1.
-Inträde till Vatikanmuseerna samt Galleria
Borghese.
-Reseledare Ulla Tengberg.
-Alla lokala skatter, flygskatter och
avgifter.
-EU-moms 2,67%.
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre
K Travel AB, på telefon 0413–555396
eller på mail kerstin@treK-travel.se så
snart som möjligt, dock senast den 15/1
2009.
Vi
skickar
faktura
på
anmälningsavgiften
2.500:/person.
Slutbetalning senast 31/1 2009.

Ytterligare information om resan samt
flygbiljetter skickas ut c:a två veckor före
avresan.
Vid avbokning av resan gäller Tre K
Travels
särskilda
resevillkor,
dvs
avbokning mer än 60 dagar före avresa
uttages en avgift på 800:-person. Om
avbokning sker 35 – 59 dagar före avresa
blir kostnaden 50% av resans pris, 15 – 34
dagar före avresa 80% av resans pris samt
mindre än 14 dagar före avresa 100% av
resans pris.
Reseförsäkring – Kontrollera noga att du
har fullgott reseskydd. Om du har en
hemförsäkring med
reseskydd kan du
teckna
en
kompletterande
reseförsäkring
till
priset av 215:- per
person för sex dagar
i Europa. För mer
information
om
reseförsäkring hör
med Tre K Travel
AB eller gå in på www.europeiska.se.
Vi reserverar oss för ändringar i
programmet och priset på grund av för oss
idag okända händelser.
Vill du ha ytterligare information om
resan hör med Ulla Tengberg, tel. 0418 –
81127 eller Kerstin Lindström, tel. 0413 –
555396 Tre K Travel AB.

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv. Tel. 0413–555396. Mobiltel. 070-5917050
kerstin@treK-travel.se
www.treK-travel.se

