
JUL I VIDUNDERLIGE ROMA
/  BUON NATALE
Reiseleder: Gunnar Skjolden

21.–28. DESEMBER 2017

Hvem har sagt at julen må være hvit? Gjør den gylden, opplev 
julen i det fine vinterlyset, gult som av rav, som kaster lange 
skygger i Romas gater midtvinters. Roma er mer enn bare en 
by, Roma er en hel verden. Opplevelsene står i kø, her finnes alt 
av kunst, historie, shopping og matkultur. Roma er byen man 
må besøke en gang – og så stadig vende tilbake til! Byen går en i 
blodet, den setter seg i bena.

GUIDEDE VANDRINGER 
INKLUDERT



Vi gjentar suksessen. Våre små grupper i 
Roma i julen de siste årene har hatt stor 
glede av oppholdet. Sammenhold og felles 
utforsking, men også tid på egenhånd. Jule-
aftens middag i jødekvarteret tett ved den 
gamle synagogen og Skilpadde-fontenen, 
midnattsmesse i Himmelalterkirken, virkelig 
orkesterplass under pavens juledagstale på 
Petersplassen med sveitsergarden og hele 
guttemusikken, julekrybbesafari til utallige 
kirker, julemarked på Piazza Navona, små kon-
serter i bortgjemte lokaler, og i noen større. 
En tur til Romas gamle havneby Ostia, til Via 
Appia og katakombene eller til domkirken i 
Orvieto i Umbria? Vi har tid! 

Vi bor utmerket på Hotel Romanico Palace, 
bra standard, rent og pent, ikke to rom er 
like, et par kvartaler fra den fasjonable Via 
Veneto, kanskje den mest berømte av Romas 
gater, udødeliggjort i Fellinis klassiske film, 
«La Dolce Vita». Litt falmet?  Fremdeles flott 

PRIS
Pr. person i dobbeltrom kr 14 600
Tillegg for enkeltrom kr 4 000

PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo–Roma t/r med Lufthansa 

(pris på fly fra andre byer i Norge 
på forespørsel), midt på dagen, så 
gjester fra andre deler av landet 
når flyet – og kommer hjem 
samme dag.

• Flyskatter og avgifter
• Transport med egen buss fra 

flyplassen til hotellet og tilbake
• Syv netter på Hotel Romanico 

Palace, Via Boncompagni, 37 
00187 Roma, eller lignende 4* 
hotell med frokost

• To halvdags vandringer med guide
• Velkomst- og avslutningsmiddag 

med drikke
• Skandinavisktalende guide på 

utfluktene
• Norsk reiseleder med fra Oslo

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Måltider og drikkevarer utover de 

som er nevnt over
• Tips til lokale guider
• Lokal turistskatt, 6 euro pr. person 

pr. natt
• Avbestillings- og reiseforsikring

FORBEHOLD
Prisen er inkludert kjente skatter og 
avgifter pr. 16. januar 2017 og mini-
mum 20 deltakere. Vi tar forbehold 
vedr. økte skatter, avgifter og valu-
takurser, og endring av flytider. I til-
felle færre påmeldte forbeholder vi 
oss retten til å øke prisen noe eller i 
verste fall å kansellere turen. I så fall 
vil beskjed bli gitt senest 30 dager før 
avreise. Vi tar også forbehold om ev. 
trykkfeil i programmet.

For spørsmål eller flere opplysninger 
om turen, ta kontakt med Gunnar 
Skjolden på tlf. 24 14 94 00 eller 
e-post: gunnar.skjolden@escape.no 

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER
«Ikke snø, ikke issvuller. Men saftig, 

grønt gress i parkene. Det kan komme 
en skur, men oftest en høy, dyp-blå 

himmel over det hele. Roma er en by 
for seg, jul i Roma er noe helt spesielt.»

«Jeg er oppriktig glad i denne byen»

med butikker, hoteller og barer, og vil trolig 
være fint illuminert til ære for høy tiden. 

Hotellet ligger 150 meter fra museene i 
parken i Villa Borghese og fire hundre meter 
fra Den spanske trapp og den fine butikkga-
ten Via Condotti, motehusenes hovedgate 
med juleshopping på høyt nivå. Syv hundre 
meter å gå til Fontana di Trevi og utstillingene 
i Quirinale palassets staller. Roma oppleves 
best til fots, men det går også busser, t-bane 
og taxi. 

Reiseleder Gunnar Skjolden har slitt mange 
skosåler i Romas gater. 

Vi får med en autorisert guide på et par 
gode halvdags vandringer, til det historiske 
sentrum og til Forum Romanum. Utover dette 
ser jeg fram til å vise vei, finne begivenheter, 
sørge for tilbud om felles måltider og gi ideer 
til ting å gjøre på egen hånd eller sammen om 
gjestene ønsker. Mange har sterke bånd til 
julen hjemme, til familie eller egne tradisjoner. 
For den som ønsker jul på en annen måte, er 
knapt noe bedre enn å tilbringe den på reise 
i Roma. Benvenuti – Velkommen! 

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon:  (+47) 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no



PÅMELDING
Jul i Roma  /  21.–28. desember 2017 

PERSON 1

Fullt navn (slik det er skrevet i passet)

Fødselsdato  Passnummer

Adresse

Postnummer Poststed

Telefon/mobil

Epostadresse

Ønsker å bo i: Dobbeltrom   Enkeltrom   

PERSON 2

Fullt navn (slik det er skrevet i passet)

Fødselsdato  Passnummer

Adresse

Postnummer Poststed

Telefon/mobil

Epostadresse

Ønsker å bo i: Dobbeltrom   Enkeltrom   

✂

PÅMELDING 
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, via e-post 
eller pr. telefon med en av våre reisekonsulenter. Avtalen 
mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og 
innebærer aksept av turens reisevilkår. Alle har fordel av 
at påmeldingen skjer så tidlig som mulig. Noen turer har 
påmeldingsfrist som er angitt i turens program. Påmeldin-
ger etter fristen vil vi forsøke å følge opp. Ta i så fall kontakt 
for å høre om ledige plasser. For gjester som reiser alene 
og ønsker dobbeltrom vil vi så langt som mulig tilrettelegge 
for romdeling. 

DEPOSITUM OG SLUTTBETALING 
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse/
faktura. Depositumet, kr 2000 pr. person, må inn betales 
innen syv dager. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager 
før avreise. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til 
underleverandører medføre høyere depositumsbeløp, og i 
enkelte tilfeller er ikke depositumet refunderbart. Dette vil 
i så fall være oppgitt på nettsiden og i turprogrammet. Rei-
sedokumentene sendes cirka to uker før avreise.

AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE 
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umid-
delbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, 
konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitt-
somme sykdommer eller andre begivenheter som må like-
stilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også 
vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling 
betinger at Utenriksdepartementet i sine reiseråd advarer 
mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av 
årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen 
kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis 
begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen 
var eller burde vært kjent før bestilling. 

Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for turen:

  Jeg/vi har lest og godtar avtalevilkårene. Signatur: 

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Escape Travel 
AS. Disse vilkårene gjelder for alle gruppereiser med 
mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktu-
elle turen. På reiser med særskilte vilkår vil disse tydelig 
fremkomme sammen med turpresentasjonen på escape.
no og i turens program.

AVBESTILLING MOT GEBYR 
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av 
depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved annen avbe-
stilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer: 
•  Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.
•  Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
•  Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris 
•  Under 36 dager før avreisedato, eller ved manglende 

fremmøte på avreisedagen: Ingen refusjon 

Det er heller ingen refusjon dersom man mangler de nød-
vendige papirer for å delta på hele reisen. I noen tilfeller 
kan reglene avvike fra dette som følge av betalingsforplik-
telser og depositumskrav fra underleverandører. I så fall er 
dette oppgitt i den aktuelle turens program på nettsiden 
og i programfolderen. 

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRINGER 
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv 
ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. 
Escape Travel anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsik-
ring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reise-
forsikring inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer 
avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringssel-
skapet i forbindelse med bestilling av reisen. 

PASS OG VISUM 
Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap 
krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter 
hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visum-
krav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden. Vi for-
holder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du 
ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler 
for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den 
reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er 
gyldig ved avreise.

PRIS
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som 
ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valu-
taendringer og økning av skatter og avgifter. Escape Travel 
forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av 
eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli 
sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på 
mer enn ti prosent har kunden anledning til å heve avtalen.

FORBEHOLD
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur 
basert på minimum 20 betalende deltagere. Ved færre 
deltagere har Escape Travel anledning til å avlyse reisen, 
øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal 
meddeles den reisende senest 35 dager før avreise. Øker 
prisen mer enn ti prosent, vil deltagerne få valget mellom 
en annen tur eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.
Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil fly-
billetten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil 
i programmet og på nettsiden. Vesentlige endringer som 
skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. 
Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og 
seilingsforhold kan føre til programendringer på en grup-
pereise. Escape Travel forbeholder seg i slike tilfeller retten 
til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samar-
beidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår. 

HELSE OG FØRLIGHET 
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og 
kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen 
og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. 

GENERELLE VILKÅR
Escape Travel opptrer som formidler mellom kunden på 
den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den 
andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig 
for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader 
eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller force majeure 
kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. 
omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, over-
nattingssted, og lignende. 
Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt 
Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og sær-
skilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt 
i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell 
som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som 
en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avta-
len også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» 
(AvfP, pkt. 2). Escape Travel tar forbehold om at opplys-
ninger kan bli endret før avtale inngås.



✂

Påmeldingsskjema klippes av og sendes i lukket konvolutt til:

ESCAPE TRAVEL
Attn. Gunnar Skjolden
Postboks 6288 Etterstad
0603 Oslo


