Romselskabets årlige Romrejse
ALLE TIDERS PALADSER, KIRKER OG VILLAER
Ruiner fra antikkens villaer, overdådige paladser fra renæssancen og barokken samt imponerende
1800-tals paladser skal besøges på dette års rejse til Rom med Romselskabets S.P.Q.R., hvor der også
bliver tid til at bese nogle særlig udvalgte kirker, smage på det herlige romerske køkken samt opleve
seværdighederne i Hadrians Villa og Tivoli udenfor Rom.

I Rom huser nogle af de fineste renæssance- og barokpaladser i dag ambassader, og vi skal gerne
indenfor både hos franskmændene og brasilianerne samt besøge et par landes kulturinstitutter, som
ligeledes holder til i nogle af Roms markante paladser. Men også private paladser er på programmet.
Bestræbelsen er et program, hvor vi får åbnet døre til paladser og andre bygninger, hvor det ellers er
vanskeligt at komme ind og bese herlighederne.
Rejsen finder sted fra 22. oktober til 28. oktober, vi skal flyve med SAS og skal bo i hjertet af Rom på
Hotel Hosianum, Via dei Polacchi 23 få skridt fra Largo Argentina. Hotellet er 4-stjernet og har en
dejlig tagterrasse.

PROGRAM
Med forbehold for ændringer og forbedringer
Flyrejse
Flynummer
SK 681

SK 682

Lufthavn
Copenhagen Apt (CPH)
Rome Fiumicino Apt (FCO)

Dato
22-okt.-2017
22-okt.-2016

Tid
08:05
10:35

Rome Fiumicino Apt (FCO)
Copenhagen Apt (CPH)

28-okt.-2016
28-okt.-2016

19:50
22:25

Med i prisen
Tilvalg/Tilbud. Betales separat
Søndag den 22. oktober
06.00
Mødetid i Kastrup kl. 6.00 ved DSB billetsalget i Terminal 3
08.05

Afgang kl. 8.05 fra Kastrup lufthavn

10.35

Ankomst Roms lufthavn Fiumicino
Transfer til hotellet med ankomst cirka kl. 12.00.

16.00

Slentretur gennem det lokale kvarter, hvor vi får en aperitivo på vinbaren Il Gocetto,
hvorefter vi fortsætter mod Trastevere.

20.00

Middag på pizzaria Popi-Popi

Mandag den 23. oktober
9.00
Rundvisning i Palazzo Colonna, som er et privat palads, som bl.a. rummer den
imponerende store sal og en righoldig malerisamling. Salen er blandt kendt fra
slutscenen i filmen ”Prinsessen holder fridag”.
11.00

Rundvisning i Domus Romane di Palazzo Valentini, hvor der i kælderen er fundet og
afdækket et antikt palads, hvis historie formidles gennem en virtuel fortælling.
Frokost efter eget valg.

15.00

Tilbud: Rundvisning i Villa Maraini, som er det schweiziske kulturinstitut. Villaen er
bygget i traditionel romersk stil af en schweizisk rigmand og er interessant både grundet
sine antikke skulpturer og grundet arkitekturen samt den panoramiske udsigt fra tårnet

Tirsdag den 24.oktober
9.00
Slentretur mod Den spanske Trappe og rundvisning i klosteret Trinità dei Monti, hvor
bl.a. de anamorfiske fresker og soluret skal beses.
12.00

Rundvisning i Villa Medici, som er det franske kulturinstitut. Rundvisningen fortsætter i
haven, hvor der står en obelisk samt er en række kunstatelier med fri adgang.

13.00

Frokost. Caffé Canova – Tadolini i via Babuino.

15.30

Rundvisning i Palazzo Phamphilj, som huser den brasilianske ambassade. Bygningen
tilskrives den store arkitekt Borromini.

20.00

Tilvalg: Puccinis opera ”Tosca” i Teatro Constanzi; en opera, hvor handlingen foregår i
Rom.

Onsdag den 25. oktober
9.00
Besøg i kirkerne S. Constanza og S. Agnese fuori le Mura samt katakomberne
Besøg i Villa Torlonia og ”Uglehuset”
17.00

Rundvisning i Palazzo Farnese, som huser den franske ambassade. Bygningen er bl.a.
indrettet af Michelangelo og rummer ligeledes det berømte Carracci-galleri, hvor de
farverige freskomalerier nyligt er blevet istandsat.

20.00

Middag på en restaurant i det jødiske kvarter.

Torsdag den 26. oktober
8.00
Tilvalg: Heldagstur med besøg i Vatikanets have, køretur med det pavelige tog til Castel
Gandolfo og besøg i Villa Barberini samt den pavelige park. Returrejsen er også med det
pavelige tog. Pris omkring 80 euro (frokost ikke incl). Tilmelding nødvendig ved betaling
af depositum.
Fredag den 27. oktober
9.00
Tilbud: Kirketur i Trastevere, hvor vi ser fire kirker.
20.00

Afskedsmiddag på Osteria der Belli

Lørdag den 28. oktober
9.00
Afgang fra hotellet og derefter bustur til omegnen af Rom, hvor vi skal besøge Hadrian
Villa, som er et større antikt ruinområde, se et travertinbrud (Colosseum, Peterskirken
samt meget andet i Rom er bygget i bjergarten travertin) samt besøge Tivoli og Villa
d’Este med den fantastiske have, der er fyldt med hundredvis af springvand i kaskader.
Busturen ender i lufthavnen. Frokost incl.
19.50

Hjemrejse med SAS fra Fiumicino Lufthavn
Ankomst Kastrup Lufthavn 22.25

Pris: 11.400,-kr pr. person i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse: 2.000,-kr.
Depositum på 4.000 kr. betales senest den 15. juli 2017.
Pengene indsættes på SPQR rejsekonto i Jyske Bank 7854 0001451 293.
Husk at anføre navn/navne. Restbeløb betales senest 1. september på samme konto.
Prinsen inkluderer fly, transfer, hotel med morgenmad (6 overnatninger), hotelskat, 5 måltider,
entréer til paladser og museer, lokal transport samt bustur til Tivoli.
Tilvalg (Puccinis opera ”Tosca” i Teatro Constanzi, tirsdag og heldagsturen, torsdag) betales separat.
Prisen for operaen er 300-400 kr. og prisen for heldagsturen er ca. 640 kr. (excl. frokost). Yderligere

information senere.
Syge- og rejseforsikring og drikkepenge er ikke inkluderet i prisen.
Da rejsen inkluderer besøg på ambassader med strikse adgangsforhold kræves dette, at pasnumre og
fuldt navn skal oplyses. Tjek derfor ved tilmelding til rejsen, at dit pas er gyldigt i oktober 2017 og ikke
skal udskiftes forinden.
Turen arrangeres i samarbejde med FDM TRAVEL, der er med i Pakkerejse Garantiordningen. Der
gøres opmærksom på at programmet er foreløbigt, hvorfor ændringer og evt. forbedringer kan
forekomme.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Romselskabet S.P.Q.R. mogensbang@vesterdalen.dk eller tlf. 22 30 64 60
Rejseledere er de to bestyrelsesmedlemmer i Romselskabet: Paul Anker Lund og Susanne Trudsø, som
kan kontaktes på pal@nfa.dk og susanne.trudsoe@live.dk.

NB: Romselskabet inviterer til et orienteringsmøde for rejsedeltagerne en eftermiddag i løbet af
august. Nærmere oplysninger følger.

