
T O G R E J S E  T I L  R O M
10. - 17. MARTS 2020



MAN FLYVER IKKE BARE OVER RUBICON. MAN DRAGER TIL ROM MED STIL. 

For danerne var en rejse til Rom en episk færd. Fra 
kanten af de nordligste egne af Romerriget. Gennem hele 
Germanien.  Langs Via Imperii over Alperne og det 
historiske Brennerpas. Over Rubicon og til sidst Tiberen før 
man var fremme i centrum af verdensriget.

Gjort på den rigtige måde er turen fra Danmark til Rom 
stadig en uforglemmelig færd. Den går gennem nogle af 
kontinentets fineste byer, smukkeste egne og vigtigste pas. 
Det er en rejse, der er akkompagneret af historiens vinge-
sus, og som fortjener indlevelse og oplevelse.  

Derfor drager Romselskabet nu til Rom med tog. 
I samarbejde med de nye danske specialister i togferier, 
Silver Tray, har vi skræddersyet en ganske særlig rejse 
med en perlerække af historiske, kulturelle og sceniske 
højdepunkter undervejs. 

Det bliver en komfortabel, afslappet og uforglemmelig 
rejse gennem Europa. Om bord på nogle af kontinentets 
fineste tog, med særlige rundture i byer og museer under-
vejs, og ophold på firestjernede hoteller, vil denne togrejse
kun gøre de fem dage i Rom endnu mere fascinerende.



HØJDEPUNKTER

Togrejse til Hamburg. Guidet rundtur med 
besøg  og frokost i Elbphilharmonie.

ICE højhastighedstog til München. To nætter 
på firestjernet hotel . Guidet  vandretur i små 
grupper, besøg på  Pinakothek kunstmuseet. 
Velkomstmiddag.

Togrejse gennem Alperne og Brennerpasset
til Bolzano. Guidet  vandretur i den smukke 
og historiske by. Rundvisning på museet med 
den verdensberømte gletscher-mumie. Frokost
på lokal restaurant.

Højhastighedstog til Rom. Fem nætter på
firestjernet hotel nær Colosseum.  Tilbud
om spændende oplevelser med guider fra
Romselskabet. Afskedsmiddag.

Flyrejse tilbage til København. 

10. - 17. marts 2020
11.900 kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse 2.500 kr.
Begrænset antal deltagere



HAMBURG
10 MARTS
Afrejse KØBENHAVN tidlig morgen
Ankomst HAMBURG omkring frokost
Videre til MUNCHEN, ankomst sen aften

Elben var for en stund Romerrigets nord-
ligste grænse. Vi nyder en frokost med 
panoramaudsigt over floden fra byens nye 
vartegn, det arkitektoniske mesterværk 
Elbphilharmonie. Forinden oplever vi 
Hamburgs højdepunkter med bus og
lokalguide. 

Sidst på eftermiddagen stiger vi ombord 
på ICE højhastighedstoget til München. 
Det er en togrejse i høj komfort og fart, 
og vi kan anbefale, at du indtager 
middagen i togets Bordrestaurant 
(ikke med i prisen).



MUNCHEN
10 - 12 MARTS
Ankomst MUNCHEN  sen aften
To nætter i byen

Vi bor to nætter her, lige i centrum og få 
skridt fra banegården på et firestjernet 
hotel. Husk badetøjet, for her er 
rooftop-pool med udsigt over byen.

Vi oplever byens skatte på en vandretur i 
mindre grupper - hver med deres lokale 
guide. Vandreturen slutter i det verdens-
berømte Pinakothek kunstmuseum. Om 
aftenen er der velkomstmiddag for hele 
gruppen. 



BOLZANO
12 MARTS
Afrejse  MUNCHEN  tidlig morgen
Ankomst BOLZANO sen formiddag
Videre til ROM sen eftermiddag

Efter en fortryllende smuk tur gennem 
Alperne og Brennerpasset ankommer vi 
til rige og historiske Bolzano. Her ven-
ter lokale guider, der tager os med på en 
vandretur gennem den fascinerende by-
midte. Efter en tyrolsk frokost besøger vi 
byens unikke skat: En privat rundvisning 

på museet med gletscher-mumien Ötzi, 
der blev fundet på denne egn.

Om eftermiddagen stiger vi om bord på 
Frecciabianca højhastighedstoget for
en hurtig og komfortabel tur til Rom.



ROM
12 - 17 MARTS
Ankomst ROM sen aften
Fem nætter i byen
Fly til KØBENHAVN 

Vi bor på et firestjernet hotel få minutters 
gang fra Colisseum. Romselskabets guider 
sørger naturligvis for en række unikke 
oplevelser i Rom, som der kommer flere 
detaljer om senere. Men vi skal bestemt 
opleve optoget den 15. marts i anledning 
af mordet på Cæsars.  Der bliver mulighed 

for en fascinerende dagstur med særtog 
fra Vatikanets egen togstation til pave- 
paladset Castel Gandolfo lidt uden for 
Rom. Turen, som inkluderer Det Sixtinske 
Kapel og Vatikanets Have, er et tilvalg til 
315 kr. Begrænset antal pladser. Bestil 
samtidig med rejsen. 



PRIS OG INKLUDERET INDHOLD
PRIS
11.900 kr. pr. person 
i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse
2.500 kr.

REJSE
Togrejse anden klasse inklusive
alle tillæg og pladsbilletter.

Hjemrejse fra Rom med fly
Transfers til og fra hotel i Rom

HOTELLER
To nætter i München
Firestjernet hotel, 
inklusive morgenmad

Fem nætter i Rom
Firestjernet hotel, 
inklusive morgenmad

Begrænset antal pladser
Reserver din plads hurtigst 
muligt (se næste side)

OPLEVELSER
Byrundtur med guide og bus i Hamburg
Besøg og frokost i Elbphilharmonie

Byrundtur med guide i München
Treretters middag om aftenen

Vandretur med guide i Bolzano
Privat rundvisning på museum, frokost.

Afskedsmiddag i Rom.

Mulighed for tilkøb af spændende 
besøg og rundture med Romselskabets 
guider. Program følger senere på året. 



BESTILLING OG KONTAKT

Rejsen til Rom arrangeres i samarbejde 
med Silver Tray, et nyt dansk rejsebureau 
der specialiserer sig i togferie i Europa.

Du er velkommen til at kontakte bureau-
et hvis du har spørgsmål om rejsen til 
Rom. Hvis du gerne vil tage toget tilbage 
til Danmark i stedet for at flyve, hjælper 
Silver Tray dig gerne med det. KONTAKT SILVER TRAY

tlf.  3118 1068
mail vacation@silver-tray.com

BESTILLING

Tilmelding snarest muligt til  
susanne.trudsoe@live.dk. Medsend  
navne, som de står i jeres pas. Efter 
accept  indbetaler  I straks depositum 
på 4.000,00 kr til Romselskabets 
konto 7854 1451 239.
Depositum kan desværre ikke refun-
deres, da hotellet forlanger deposi-
tum med det samme. Restbetaling på 
samme konto 10. Januar 2020

Hvis du gerne vil med på dagsturen 
med særtog til pavepaladset Castel 
Gandolfo, koster det 315 kr. pr. 
person. Bestil denne udflugt samti-
dig med rejsen. Bemærk, at der er et 
begrænset antal pladser.


