
Møt våren i “den evige stad”
ROMA



blant annet oppleve Spansketrappen, gå forbi den berømte 
Trevifontenen og passere Pantheon, romernes “tempel for 
alle guder”, før vi avslutter runden på Piazza Navona. Etter 
lunsj blir det tid til egen disposisjon. Om kvelden blir det en 
uformell middag på en pizzeria i gamlebyen. 

Dag 3: Tivoli og katakombene (frivillig utflukt)
I dag går turen ut av Roma, og vi kjører mot byen Tivoli som 
ligger et par mil unna. Byens romantiske beliggenhet med 
elven Anienes fossefall og antikke ruiner har alltid virket 
tiltrekkende på kunstnere, og keiser Hadrian bygget et  
stort villa anlegg her, Villa Adriana. Her kan man beundre 
rester av flott arkitektur og fine bassenger som tilhørte 
en keiser med sansen for det vakre og kunstferdige. Ikke 
langt unna ligger Villa d’Este som i dag står på UNESCOs 

Roma, «den evige stad», vår sivilisasjons vugge og den kristne verdens hovedstad 
er byen som har noe for alle! Historie, kunst, mat, vin, shopping, musikk, arkitektur, 
vakre mennesker, iskrem, barokke fasader, religion, skulpturer… Roma nærmest 
raker av historie og historier, av  palasser og fontener, av mat og mennesker.
Vi håper du har lyst og anledning til å bli med!

Dag 1: Andiamo in Italia!
Vi flyr fra Oslo til Roma. På flyplassen blir vi møtt av bussen 
som skal kjøre oss inn til sentrum. Vi skal bo på et 4-stjerners 
hotell midt i sentrum av Roma. Etter innsjekking vil reise-
leder ta dere med på en orienteringsrunde til fots i området 
rundt hotellet. Det vil også bli tid på egenhånd. Dagen 
avsluttes med middag på hotellet om kvelden.

Dag 2: Roma – keisernes by
Denne dagen skal vi ha en rundtur i Roma, litt i buss,  
men mesteparten til fots. Vi skal se Forum Romanum og 
Colosseum fra det antikke Roma som står i stor kontrast
til det ”moderne” Victor Emanuel-monumentet og  
Mussolinis fascistarkitektur. Etter et besøk i Colosseum tar 
vi en rundtur til fots sammen med vår lokalguide. Vi vil 

Den mektige Peterskirken Pantheon - alle guders tempelGod stemning i Trastevere
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verdensarvliste, og som har stått som inspirasjonskilde 
for andre landskapsarkitekter.  Den ble bygget av Kardinal 
d’Este i 1550, og selv om villaen er rikt dekorert, er det den 
flotte haven med alle fontenene som gjør stedet til et yndet 
utfluktsmål. Midt i haven er det en statue av Herkules,  
og ifølge historikere fra det 16. århundre var han blant 
forfedrene til familien Este. Vi spiser en god lunsj før vi 
setter kursen mot Roma igjen. Siste stopp denne dagen blir 
i katakombene, som er underjordiske huler som de første 
kristne gravde ut for å begrave sine døde. Det er funnet 
over 40 forskjellige katakomber med flere kilometer med 
huleganger, og de ligger på mellom 7 og 19 meters dyp, og 
i dag er det fem av disse som er åpne for publikum. Middag 
på egenhånd denne kvelden. 

Dag 4: Vatikanet (frivillig utflukt)
I dag skal vi besøke Vatikanstaten, verdens minste land, 
men hjemmet til en av verdens største kirker. Staten har 
vært selvstendig siden 1929, og vi får se museet med sin 
store mengde gresk og romersk kunst og det sixtinske  
kapell med Michelangelos og Raffaels berømte  
frescommalerier på tak og vegg. Petersplassen som har 
plass til over 300 000 mennesker ligger foran Peterskirken, 
og hver onsdag kan man her se Paven i egen person. Når vi 
kommer inn Peterskirken, blir vi målløse av dimensjoner og 

utsmykninger som vanskelig kan formidles med ord.  
Den første kirken ble bygget her i det 4. århundre, men 
dagens storslåtte bygning ble reist på 1500-tallet. I dag blir 
det lunsj på egenhånd etter besøket i Vatikanet, og resten 
av ettermiddagen er til fri disposisjon.
Om kvelden spiser vi felles middag på en hyggelig  
restaurant i Trastevere. 

Dag 5: Hjemreise 
Når du er i Roma kan du jo prøve å gjøre som romerne… 
finn det gode liv utenfor turisttråkket! Formiddagen er til 
egen disposisjon. Espresso eller italiensk is på en koselig 
lokal café, kjøpe parmesanost på markedet eller gå på  
jakt etter et par nye italienske sko...hva vil du? Vi møtes på 
hotellet etterhvert, og med kofferter som kanskje er litt
tyngre enn når vi dro og ellers mange nye opplevelser og 
minner i bagasjen, så setter vi kursen mot flyplassen. Men 
har du husket å kaste en mynt i Trevifontenen så vet
du jo at det ikke er siste gang du er i denne vakre byen. 
Derfor sier vi ikke adjø, men heller: Arrivederci Roma!

Ekte italiensk tiramisuMichelangelos mesterverk Romantiske Villa d’Este



Turpris kr 9450,- pr. pers. 
Pluss fl yavgifter kr 450,- (med fbhld. om endringer)
Totalt kr 9900,- pr. pers. 

Turprisen inkluderer: 
Oslo – Roma t/r
4 netter i dobbeltrom på 4-stjerners hotell
4 frokoster
1 lunsj
3 middager 
½ fl aske vin + vann inkl. til alle lunsjer og middager  
Utfl ukter som beskrevet i programmet
Tips på restauranter
Reisevert fra LOP
Reiseleder fra Norsk Tur

Tillegg: 
Enkeltrom kr 2600,-
Ekstra drikke til inkluderte måltider
Frivillige utfl ukter:
Tivoli og katakombene kr 990,- inkl. lunsj
Vatikanet kr 550,-

For mer informasjon, avbestillingsregler og påmelding 
gå inn på www.norsktur.no/lop
eller ring Norsk Tur på telefon 38 12 03 35
Telefonen er betjent man-fre 08.30-15.30

Vi tar forbehold om endring av turpris i forhold til 
valutakursen, endringer i program og fl ytider og 
eventuelle trykkfeil.
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Prisinformasjon Ludovisi Palace (www.ludovisipalacehotel.com/)

Arrangør:


