
Programforslag til en rejse med 3 overnatninger i Rom 
Dag 1 
Flyrejse fra København til Rom 

Bustransport fra lufthavnen til hotel 

I Roms lufthavn mødes vi af guiden, der under 
busturen fortæller løst og fast om Rom og om det 
kommende program for turen. 

3-stjernet hotel i Rom 

Vi pakker ud på hotellet og snupper måske en 
forfriskning inden vi mødes til 

Slentretur i Rom 

Guiden tager os med på en slentretur gennem 
Rom, hvor vi stifter bekendtskab med byens store 
seværdigheder. Denne tur vil give os et godt kend-
skab til byen og gør det muligt for os at færdes på 
egen hånd. 

 
Middag på et godt romersk spisested 

Vi mødes med guiden, der har reserveret bord til os på et af Roms mange gode spisesteder. 

 
 
 



Dag 2   
Formiddagstur til Colosseum 

Vi mødes med guiden der tager os med på en spændende tur til Colosseum og gennem Forum 
Romanum.  

 
Eftermiddagens program 

Efter turen gennem Forum Romanum, der slutter på Piazza Campidoglio, (Roms rådhusplads) har vi 
resten af dagen på egen hånd. 

Guiden er dog til rådighed for anvisning af andre seværdigheder eller for hjælp til et godt spisested til 
dagens frokost. 
   
Aftenens program 

Her er vi på egen hånd. 

Dog vil guiden være behjælpelig med reservation af spisested, hvis dette ønskes. 

 
 



Dag 3   
Formiddagstur til Peterskirken 

Vi mødes med guiden, der tager os med til Peterskirken. Hvis det ønskes kan der også arrangeres besøg 
i Vatikanmuseet og på Engelsborg. 

 
Eftermiddagens program 

Efter turen i Peterskirken, der slutter foran Engelsborg, har vi resten af dagen på egen hånd. 

Guiden er dog til rådighed for anvisning af andre seværdigheder eller for hjælp til et godt spisested til 
dagens frokost. 

Aftenens program 

Her er vi på egen hånd. 

Dog vil guiden være behjælpelig med reservation af spisested, hvis dette ønskes. 

Rome by night 

Da dette er den sidste aften i Rom anbefaler vi, at guiden arrangerer en rigtig romersk aften på et af 
byens gode spisesteder og efterfølgende tager selskabet med på en lille slentretur gennem den 
stemningsfyldte by. Turen kunne slutte på en natklub eller lign. Alt efter ønske og temperament.  

 
   



Dag 3  
Arrivederci Roma 

Den sidste dag i Rom. 

En sidste lille slentretur i Rom 

Afhængig af hjemrejsetidspunktet bliver der måske tid til en lille tur forbi 
Trevi-fontænen for at kaste en mønt og ønske sig tilbage til Rom.  
Med det kendskab selskabet på dette tidspunkt har til Rom, vil turen 
kunne gøres på egen hånd. Men guiden deltager gerne i arrangementet. 

Frokost 

Er der tid til en frokost inden hjemrejsen er guiden behjælpelig med 
reservation af spisested, hvis dette ønskes. 

Bustransport fra hotel til hotel 

Bussen afhenter selskabet ved hotellet og kører til Roms lufthavn. 

Flytransport 

Fly fra Rom til København.  

 
I denne rejse er følgende inkluderet 

Flyrejse t/r København - Rom 

Bustransport t/r lufthavn og hotel (guiden deltager i turen på ankomstdagen) 

Overnatning i delt dobbeltværelse på 3-stjernet hotel i Roms centrum 

Slentretur med guiden den første dag (ca. 3 timer) 

Reservation af spisesteder alle dage (første dag deltager guiden og følger selskabet til spisestedet) 

Guidet tur til Colosseum og Forum Romanum 

Guidet tur til Peterskirken og evt. Engelsborg 

Hot-line-telefon til guiden, så der altid er hjælp at hente 
I denne rejse er følgende ikke inkluderet 

Entre til diverse seværdigheder 

Whispers og andet audioudstyr til brug på guidede ture 

Spisesteder (en middag koster normalt mellem 25 og 35 euro inkl. drikkevarer og kaffe) 

Rome by night (guiden bestiller gerne bord – men deltagelse i arrangementet er ikke medregnet) 
Andre arrangementer (I bestemmer selv) 

Jeres guide kender Rom som sin egen bukselomme og arrangerer gerne andre arrangementer. Det være 
sig en tur til Pompeji, kokkeskole, erhvervsmæssige foredrag, vandring i bjergene udenfor Rom, audiens 
hos paven, tur i Vatikanmuseet, besøg af Villa d’Este, katakomberne og så videre. 

Blot kom med Jeres ønsker, så fører vi dem ud i livet! 

Arrangør 

Rejsen arrangeres af den guide, der skal deltage. Men altid i samarbejde med et rejsebureau, der er 
medlem af Dansk Rejsebureauforening og således medlem af Rejsegarantifonden, hvilket giver Jer 
optimal sikkerhed omkring rejsen. 

Pris 

Vejl. pris for denne rejse er kr. 4.800,- 

Men prisen afhænger naturligvis af rejsetidspunktet, da der er stor forskel på, hvad flybilletter og 
hoteller koster på de forskellige tidspunkter af året. 

Lad os ud fra Jeres ønsker til omfang af arrangementet og rejsetidspunkt give Jer et fast tilbud på en 
fantastisk rejseoplevelse i Rom. 

 


