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ROMA

/ DEN EVIGE STAD

2016
La Dolce Vita! Det søte liv.... bli med til Roma, byen som har alt.
Bo unikt i «den evige stad» med paven som nabo. Rundt hvert
gatehjørne venter nye opplevelser. En hyggelig kafé, en vakker
kirke, eller et storslått palass. Ikke glem å smake på gelatoen,
en himmelsk fryd for iskremelskere!

Du kan ikke gå mange meter uten å oppdage spor fra antikken, renessansen eller
barokken. Et besøk i verdens minste stat er
et must. Vatikanet, som inngir til ærefrykt
og hvor pavene regjerte over Roma, politikk
og religion i skjønn forening. Med norsktalende lokalguide blir Romas severdigheter
levendegjort.

DAG 1
OSLO – ROMA, KATAKOMBENE
Morgenavgang fra Oslo Lufthavn kl. 08.45
med Norwegians direktefly til Roma. Vi blir
hentet på flyplassen og spiser en litt sen
lunsj før vi besøker de kristnes gravplasser,
katakombene. Som utgangspunkt besøker
vi St. Callisto. Katakombene i St. Callisto ble
bygget på midten av andre århundre og er
blant de største og viktigste i Roma. Etter
gammel skikk ble man begravet utenfor byens
murer. Kroppene ble balsamert og plassert på
hyller i veggene eller murt inn. På ettermiddagen sjekker vi inn på vårt hotell og på kvelden
spiser vi en hyggelig middag sammen på en
lokal restaurant. (L, M)

DAG 2
DET BAROKKE ROMA
Vi utforsker den historiske bydelen til fots og
med metro. Gjennom en labyrint av gater og
smug, tar vi oss fra den ene eventyrlige severdighet til den andre. Spansketrappen, verdens
mest besøkte fontene – Trevifontenen, Piazza
Venezia – som betraktes som byens hjerte og
som domineres av det store Viktor Emanuel
II – monumentet, Pantheon med Rafaels grav.
Om kvelden er det fritt frem å velge egen
restaurant og utforske italiensk kokekunst.
Reiselederen hjelper deg selvfølgelig med
forslag. (F)
DAG 3
FORUM ROMANUM OG COLOSSEUM
Hjertet i antikkens Rom var Forum Romanum. Det er fascinerende å stå i senatet to
tusen år senere og tenke på at det meste av
verdens skjebne ble avgjort her. Antikkens
mest imponerende byggverk, Colosseum, er
verdens største amfiteater med 50.000 sitteplasser og 5.000 ståplasser. Colosseum ble
i 2007 valgt til en av verdens syv nye vidundere. Ettermiddagen er på egen hånd, men

om kvelden blir det felles middag med vin i
den sjarmerende bydelen, Trastevere. Før
maten kjører vi en kveldstur i egen buss og
får se byens flotte opplyste bygninger. (F, M)
DAG 4
PETERSKIRKEN OG VATIKANET
Morgenen er din til egne aktiviteter. Tidlig
ettermiddag besøker vi Petersplassen og
den store Peterskirken med Michelangelos
fantastiske kuppel. Den romersk-katolske
verdenens helligste sted innbyr til respekt og
ydmykhet. På Vatikanmuseet ser vi Det Sixtinske Kapell med samme kunstners berømte
loft. Middag er på egen hånd. (F)
DAG 5
HJEMREISE
Etter frokost er det buss ut til flyplassen.
Norwegians direktefly har avgang kl. 12.50
og kl. 16.00 er vi tilbake i Oslo. (F)

HOTEL COLOMBUS 4*
Hotel Columbus er et unikt hotell,
beliggende noen få hundre meter
fra Peterskirken. Bygningen var et
kloster inntil 1950-tallet. Du kan føle
historien i salene, som også er brukt
som filmkulisser. Det er fri adgang til
alle disse fellesarealene, som hotellets oase – en vakker, stille bakgård
hvor du kan nyte et glass vin eller en
kopp kaffe. Det er hotellets fellesområder som er det store trekkplasteret.
Rommene er enkle, litt ulike, innredet med historiske møbler, men med
moderne fasiliteter.

/ PRISER OG BETINGELSER

PRIS
18.–22. april 2016
Pr. person i dobbeltrom 
Tillegg for enkeltrom 

kr 8 495
kr 1 495

9.–13. mai 2016
23.–27. mai 2016
19.–23. september 2016
26.–30. september 2016
Pr. person i dobbeltrom  kr 8 995
Tillegg for enkeltrom 
kr 1 495
PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo-Roma t/r med
Norwegian
• Flyskatter og avgifter
• Busstransport flyplass til hotell t/r
• Fire netter på Hotel Columbus 4*
inkludert hotellskatt og frokost
• En lunsj
• To middager
• Besøk og entré til katakombene
• Besøk i Trastevere
• Byrundtur i Roma
• «Rome By Night»
• Besøk og entré til Forum Romanum
• Besøk og entré til Colosseum
• Norsktalende lokalguide
• Escape reiseleder på hele reisen
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Drikkevarer
• Tips til lokale guider og sjåfører
• Avbestillings- og reiseforsikring
Avbestillingsregler og øvrige reise-
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

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

Telefon: 24 14 94 00
E-post: post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon: 51 52 71 40
E-post: stavanger@escape.no

