
	  

	  

Romrejsen 2018  -  15. - 21. april 
Det politiske Rom 

- mafia, korruption, religion og politik i Rom - 
 

       
Silvio Berlusconi beder                     Udsigt til Peterskirken og Vatikanet                         Andreotti. Bag mordet på Pasolini? 
 
Søndag 15.04.18:   
 
Kl. 06.00 Mødetid i Kastrup 
 
Kl. 8.05:  Afrejse København Kastrup 
 
Eftermiddag til fri disposition 
 
Kl. 16.00:  Gåtur fra hotellet - vi passerer den officielle magt:  Parlamentet / Senatet / Parti-
hovedkvartererne. 
 
Kl. 18.00  Korruption i praksis.  Drink på lokal bar hvor vi hører om hvordan Rom er skruet 
sammen politisk og hører om en konkret sag, hvor en forretningsmand blev tilbudt en hurtig 
byggetilladelse mod at betale politiet bestikkelse.  Han nægtede.  Historien indeholder 
telefontrusler, en knækket krykke, store avisartikler og fyringer. 
 
 
Kl. 20.00  Velkomstmiddag  
 
Mandag 16.04.18  
 
Kl. 10.00  Fra Mussolini til Grillo, en byvandring i Roms nyere politiske historie via 
terrorisme i 70-erne og nyfascisme i dag.   Den norske journalist og forfatter Simen Ekern 
fortæller om det politiske Rom.  
Simen Ekern har skrevet den meget spændende bog ”Roma, nye fascister, røde terrorister og 
drømmen om det søde liv” - han har gæstet Romselskabet. 
 
Kl. 13.00  Frokost 
 
Eftermiddagen er indtil videre til fri disposition  
 
(fælles middag kan tilkøbes) 



	  

	  

Tirsdag 17.04.18 
 
Kl. 10.00  Roms Rådhus (Campidoglio):  Møde med kommunalpolitiker – hvis muligt, 
afhænger helt af den aktuelle politiske situation: Hvad er hovedproblemerne i Rom?  Hvad 
gør den nye borgmester rigtigt / forkert?  Hvorfor er der ting i kommunen, der ikke fungerer? 
 
Eftermiddagen til fri disposition 
 
Kl. 18.00  Det romerske Køkken.  Kan det overleve i 2018 i globaliseringens tidsalder? 
Oplæg og diskussion, og derefter: 
 
Eva Ravnbøl fortæller om jobbet som TV 2 korrespondent i Rom  
 
Kl. 20.30  Middag 
 
 
Onsdag 18.04.18 
 
Kl. 10.30  Afgang - Audiens på Peterspladsen – Mulighed for at se og høre Pave Frans 
(afhænger af, om han er i Rom) 
 
Kl. 14.30  Vatikanet.  Simen Ekern fortæller om kirkens rolle i det moderne Italien - fra 
Mussolinis Lateran Pagter til Pave Frans’ revolutionære budskab.  Vi mødes ved begyndelsen 
af Via della Conciliazione, nær Tiberen. 
 
Aftenen til fri disposition (fælles middag kan tilkøbes) 
 
 
 
Torsdag 19.04.18   
 
Kl. 10.00  Møde med den politiske journalist Marco Brancaccia fra ANSA (Italiens svar på 
Ritzau). 
Marco fortæller om den aktuelle politiske situation i Rom, som han følger dagligt.  Der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål og diskutere situationen. 
 
Kl. 13.00  Frokost 
 
Kl. 15.00  De talende Statuer:  Renæssancens politiske budskaber - vi går en tur rundt i 
Roms centrum og hilser på de 6 talende statuer og hører om deres holdninger og særlige 
betydning. 
 
Aftenen til fri disposition (fælles middag kan tilkøbes) 
 
 
 
Fredag  20.04.18   
 



	  

	  

Kl. 10.00  Libera  (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Foreninger, navne og tal 
mod mafiaen).  Vi besøger baren Café de Paris på Via Veneto eller en anden konfiskeret 
mafia-ejendom.  Vi hører om projektet, om deres anti-mafia arbejde. 
 
Eftermiddagen til fri disposition 
 
Kl. 20.30  Afskedsmiddag – Osteria der Belli i Trastevere 
 
 
Lørdag 21.04.18 
 
Kl. 10.00  Roms 2.771. fødselsdag.  Vi besøger Den spanske Trappe for at beundre 
asalierne, og derefter kan man på egen hånd fejre byen, ved at besøge et af museerne, der 
denne dag er uden entre, eller beundre et optog af gladiatorer – mere info når vi nærmer os. 
 
Eftermiddag til fri disposition 
 
Kl. 17.00  Afgang fra hotel 
 
Kl. 19.50  Afgang med fly fra Fiumicino 
 
Vi tager forbehold for ændringer og forbedringer, så tider til fri disposition kan ændre sig.  
Betragt programmet som foreløbigt, og forvent opdateringer.  
 
 

                      Pasquino, en af de vigtigste talende statuer                                                                           Alle fotos:  Søren Rud 
 

 



	  

	  

Praktisk om rejsen: 
 
Pris: kr. 11.900,- pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse:  
kr. 3.000,-.  Hotellet:  Albergo Santa Chiara (ligger tæt på Pantheon) 
 
Depositum på kr. 3.000 betales senest  onsdag den 7. december 2017.   
 
Pengene indsættes på SPQR rejsekonto i Jyske Bank 7854 - 0001451 239.   
Husk at anføre navn/navne som de står i passet.  
 
Restbeløb betales senest 10. februar 2018 på samme konto. 
 
Prinsen inkluderer fly, transfer, hotel med morgenmad (6 overnatninger), 
hotelskat, transport i Rom samt 5 måltider - ud over morgenmad. 
 
Ikke inkluderet: Syge-, rejse-og afbestillingsforsikring, drikkevarer  og 
drikkepenge  
 
Husk det blå sygesikringskort og kontroller gyldigheds perioden. 
 
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. 
 
Rejseleder:  Søren Rud, bestyrelsesmedlem i Romselskabet 
 
Ca. en måned inden rejsen, vil der blive afholdt et rejsemøde i København for 
deltagerne. 
 
Tilmelding og yderligere oplysninger:   
Romselskabet S.P.Q.R. - mogensbang@vesterdalen.dk, tlf. 22 30 64 60 eller 
Søren Rud - sr@lifeexhibitions.com  
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