ROM 11 – 16/11 2015 –
Från antiken till idag!
Apotekets Konstförening
Rom är en fantastisk stad, dit man alltid kan återvända. Denna resa har vi lagt upp som en
tidslinje, med början i antikens och renässansens Rom och avslutas i dagens Rom. Ulla
Carlsson är en fantastisk berättare som på ett målande sätt kommer att göra historien
levande. På en underbar söndagsutflykt till Sabinerbergen får vi möjlighet att knyta ihop det
gamla och det nya. Välkomna!
11/11 Onsdag
Flygtiderna med Norwegian är följande:
Stockholm – Rom
09:30 – 12:40
Köpenhamn – Rom
10:25 – 13:00
Vår auktoriserade Romguide Ulla Carlsson
möter gruppen på flygplatsen och vi får
transport till hotellet,
Hotel Pace
Helvezia****, via IV Novembre 104
www.hotelpacehelvezia.it/en/ ett trivsamt
hotell med perfekt läge vid Piazza Venezia och
nära alla sevärdheter. Efter incheckning beger
vi oss ut på strövtåg genom det judiska
ghettot till Campo de´ Fiori, där vi äter en god
middag. (Middag)
12/11 Torsdag – Antikens Rom
Numera räknas Colosseum, till ett av världens
sju underverk. Den enorma amfiteatern som
restes under 70-talet e.Kr. lockade redan
under antiken besökare till Rom. Arenan är till
stora delar bevarad och det är lätt att med
fantasins hjälp flytta sig 2000 år tillbaka i
tiden.
Här utspelade sig strider mellan

gladiatorer och man höll viltjakter under
publikens jubel.
Efter att ha delat romarnas nöjen bär det av
till närliggande Forum Romanum, det
romerska torget. Under antiken var detta
medelpunkten för Romarrikets politik, religion
och ekonomi. Här samlades senaten i curian
för att bestämma romarnas öde och här
byggdes de viktigaste templena. Här möter
man romarnas vardag och berättelser om
Julius Ceasar, Nero, Caligula och Claudius gör
historien levande och färgrik.
Ovanför torget reser sig Palatinens höjder
med kejsarpalatsen och de tidigaste fynden av
herdehyddor. På kullen Caelius ligger Case
Romane del Celio, ett komplex med romerska
hus, många med fina väggmålningar. Här
dukas det upp till en välbehövlig lunch med
smakbitar från det antika Rom.
(Frukost, Lunch)

13/11 Fredag – Vatikanen och Peterskyrkan
Av alla de skatter som finns i Vatikanen är
Michelangelos Sixtinska kapell det mest
magiska. Under 1500-talets början målade han
skapelseberättelsen i taket och knappa trettio
år senare ”Yttersta Domen” på altarväggen.
Tillsamman täcker Michelangelos målningar
mer än 700 kvadratmeter. Många av de antika
skulpturer som kejsarnas Rom lämnat i arv
finns på muséet. Kyrkan var allsmäktig under
många århundraden och mängder av de fynd
som gjorts blev påvens privategendom.
I det fantastiska kartgalleriet kan man följa
Italiens geografi, som man såg den på 1580talet och här finns också de fantastiska
väggbonader som har renässanskonstnären
Rafaels elever som upphovmän. Besöket
avslutas i den imponerande Peterskyrkan, i
vars krypta drottning Christina av Sverige är
begravd. Vi avslutar på Petersplatsen.
(Frukost)
14/11 Lördag – Barockens Rom
De mest namnkunniga representanterna för
barocken i Rom var utan tvekan Gian Lorenzo
Bernini
och hans konkurrent Fransesco
Borromini. Tillsammans kom dessa två,
mycket olika personligheterna att forma det
påvliga Roms arkitektur under 1600 - talets
mitt. Ofta kom deras skapelser att ligga sida
vid sida.
Michelangelo Merisi da Caravaggio, som
eftervärlden
känner
under
namnet
Caravaggio, var verksam i Rom under 1500talets slut och början av 1600-talet. Han
gjorde sig snabbt känd, både som konstnär
och som en odåga, även efter den tidens
mått! Otaliga gånger hamnade han i klammeri
med rättvisan och fick besöka någon av
stadens arrestlokaler, men samtidigt var han
en anlitad konstnär av kyrkans män.
Caravaggios berömda teknik med skuggor och
ljus har fått många efterföljare, men ingen

nådde upp till mästaren. Ofta möter vi
Caravaggios vardag i hans målningar – ett
spännande möte med en konstnär och hans
tidsepok.
Idag håller vi oss runt Piazza Navona. Här
ligger Sant Ivo in Sapeinza, med Barrominis
torn. Strax intill ligger alla Caravaggios kvarter
samt två kyrkor. Sant Agostino med historia
från påvarnas älskarinnor samt Sant Luigi dei
Francesi med två stora väggmålningar av
Caravaggio. (Frukost, Lunch)
15/11 Söndag - Utflykt till Sabinerbergen
Idag får vi en ny guide, nämligen Catharina Ki
Månsson Gallone, som möter upp på hotellet
och tar oss med buss till sina hemtrakter i
Sabinerbergen. Här i den gamla staden
Roccantica är hon bosatt med sin italienske
make sedan 40 år tillbaka. Området Sabina är
sedan urminnes tider känd för sin magnifika
olivolja DOP. Vi kommer precis i rätt tid för
olivskörd så vårt första besök blir hos
Marianne och Rocco Agostino, som visar och
berättar allt om oliven, dess olika karaktärer,
oljan, pressning och smakprovning. Här får vi
göra en blindtest mellan billig supermarketolja
och deras DOP olja. www.olivetoagostino.se Vi
går runt bland träden och kommer upp till en
hisnande ututsiktspunkt. Förhoppningsvis har
vi ett underbart väder och kan promenera
stigen ner till Restaurang Badiola, där lunch
serveras.
Efter en god lunch vandrar vi så upp till
klostret i Farfa, som blev ett av Europas
viktigaste kulturcentrum redan på 800-talet.
Här har den heliga Birgittas nunnor en
förträfflig hotellverksamhet och det är här vi
möter konstnären Franco Veroli som nyligen
målat ett av rummen! www.abbaziadifarfa.it .
(Frukost, lunch)
16/11 Måndag
På väg till flygplatsen ska vi stanna till i
området Eur. Här har arkitekten Marcello

Piacentini på uppdrag av Mussolini skapat
monument av modernism och storhetsvansinne.
Efter
andra
världskriget
omvandlades EUR till ett nytt bostads- och
företagsområde.
Pris: 11.500:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 1850:- sek

Flygtiderna hem är följande:
Rom – Stockholm 13:20 – 16:30
Rom – Köpenhamn 13:45 – 16:15
(Frukost)

Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass t o r med Norwegian enligt ovan, alternativt SAS.
- Transfer flygplatsen – hotellet samt transport till Vatikanen
- Inkvartering 5 nätter på Hotel Pace Helvezia****, www.hotelpacehelveziaroma.it/en/
- Frukost under hela resan
- 1 middag första kvällen
- 3 luncher
- Inträde enligt program
- Reseledare Ulla Carlsson
- Utflykt med buss till Sabinerbergen med Catharina Ki Månsson
som guide.
- Alla lokala skatter, flygskatter och avgifter
- EU-moms 2,67%
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB, på telefon 0769465577 eller på mail
kerstin@treK-travel.se så snart som möjligt, dock senast den 11/10 2015. Vi skickar faktura på hela
beloppet. Slutbetalning ska vara gjord inom 10 dagar efter anmälan till resan.
.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a två veckor före avresan.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor. Avbokning före 11/10 blir kostnaden
50% av resans pris. Om avbokning sker mellan 11/10- 1/11 blir kostnaden 75% av resans pris och
sker avbokning efter 1/11 blir kostnaden 100% av resans pris.
Reseförsäkring – Många har idag ”Resplus försäkring ” eller liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera
vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring hos Europeiska ERV.
www.ERV.se
Vi reserverar oss för ändringar i programmet och priset på grund av för oss idag okända händelser.
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