
Rom – den eviga staden! Besökare fascineras av stadens atmosfär och puls där antikens dagar

och nutid blandas på ett harmoniskt sätt. Här finns kulturminnen från stadens grundande på 700-talet

f.Kr till moderna och aktuella tider. Man har känslan av att befinna sig i ett stort och öppet museum

och när man promenerar omkring i de olika stadsdelarna. Ståtliga monument, rikt utsmyckade

byggnader och enklare ingredienserna som mysiga torg och gränder finns med på programmet. Vår

expert och mycket uppskattade lokalguide kommer att ledsaga oss genom historien, från antiken fram

till våra dagar. Vi tar oss för det mesta fram till fots, och en av kvällarna ger vi oss ut på en smakfull

Food Walk. En spännande helg i historiens tecken. Intressant? Vänta inte med att boka, vi har endast

25 platser. Avresa från Arlanda, andra flygplatser på förfrågan.

Programpunkter:

 Guidat besök i Colosseum, Palatinen och Forum
Romanum. Vi går på antik gatsten och fascineras av
triumfbågar och tempelruiner, med lite fantasi och
guidens berättelser kan vi föreställa oss livet på romarnas
tid.

 Guidad promenad till Tiberön, den mytomspunna ön mitt i
floden Tibern, samt i stadsdelen Trastevere. Här finns
smala medeltida gränder och små mysiga piazzor, alla
med sin egen lilla historia.

 Renässansen och inte minst Rafael stiftar vi närmare
bekantskap med när vi besöker det vackra palatset Villa
Farnesina.

 Food Walk, en promenad i matens tecken. Kulinariska
specialiteter varvas med berättelser varmt förmedlat av
vår engelsktalande matciceron. Vi besöker bland annat
det Judiska Kvarteret och Piazza Navona.

 Ledig tid att utforska Rom på egen hand. Välj ut din favorit
bland de många intressanta museer och gallerior som
finns, vi tipsar gärna!

 Tid för shopping givetvis, Roms utbud när det gäller design
och mode är i särklass.

 Mot tillägg: 3 rätters avslutningsmiddag där romerska
traditioner och matkultur samsas och där historien sitter i
väggarna.

I priset ingår:

Nämnda programpunkter,
flygresa Arlanda-Rom tur och retur,
flygskatter och avgifter, fyra
övernattningar i vald rumskategori,
bussresor och guidade promenader
enligt program, svensktalande
historieguide, engelsktalande
matciceron, fyra frukostar,
en 2-rätters lunch inkl. 1glas vin och
kaffe, Food Walk bestående av olika
smakprov och rätter inkl 3 glas vin,
vatten och kaffe, resegaranti och
färdledare från Specialresor

Pris per person:
13.790:- i delat dubbelrum

Tillägg:
2.960:- enkelrum, 4 nätter

700:- 3-rätters middag inkl. 2 glas

vin, vatten & kaffe
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Anmälan

Det finns ett begränsat antal platser! Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på

054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall

betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före

avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats.

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer

samt eventuella matallergier.

Avbeställning

Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors

särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).

Hotel Ponte Sisto ****

Hotellet är centralt beläget i centrum med gångavstånd till de flesta av våra utflyktsmål. Shopping,
restauranger och caféer finns strax utanför dörren. I hotellet finns en trevlig loungebar.
Läs mer: www.hotelpontesisto.it

Flygtider:

10/11: flygavgång från Arlanda kl 07.00, landar i Rom kl 10.10

14/11: flygavgång från Rom kl 11.55, landar på Arlanda kl 15.05

Vi flyger med Norwegian tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande

som skickas ut cirka två veckor före avresa.

Avresa från annan flygplats på förfrågan.

Övrigt

 Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.

 Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta.

 Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet
deltagare understiger 18 personer.

 Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor.
Varmt välkomna!

Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
Tel: 054-18 89 00
info@special-resor.se
www.special-resor.se


