Skift

Program for rejse til Rom, d. 19. - 22. april 2007.
Torsdag, d. 19. april:
8,20 Check in i Kastrup (senest).
Her mødes vi med Helge Kamp, der skal være vores
guide på turen.
9,50 Fly SK681 afgår.
Gå venligst ud til gaten i god tid.
12,20 Planmæssig ankomst til Rom.
Gå venligst ud i ankomsthallen, hvor vi mødes, når vi
har fået bagagen udleveret.
12,45 Bustransport til Hotel Ponte Sisto.
Via dei Pettinari 64, Roma.
Helge fortæller løst og fast om Rom og programmet
under busturen.
13,15 Ankomst til Hotel Ponte Sisto.
Vi pakker ud og slapper af efter rejsen - måske med
en lille forfriskning i hotellets flotte gårdhave.
14,30 Slentretur i Rom.
Vi mødes i hotellets forhal for at begive os ud på den helt store slentretur gennem Rom.
På turen, som kræver godt fodtøj, kommer vi forbi Trevi-fontænen, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Den
Spanske Trappe, Pantheon og Via Condotti, der er Roms fashionable indkøbsgade.
Denne tur kommer til at give os et godt kendskab til Rom, så vi senere kan færdes på egen hånd. Slentreturen
slutter, efter nogle pit-stop, ved vores hotel, så vi kan hvile ud og klargøre os til aftenens udflugt, der går til det
farverige Trastevere-kvarter.

19,00

Aftentur til Trastevere.
Vi mødes i hotellets forhal for at begive os over Tiberen til det pragtfulde Trastevere, der er et af de mest
maleriske kvarterer i Rom.
Helge Kamp kan nok ikke lade være med at vise os lidt på vejen inden vi kommer til hans venner på Ristorante
Alle Fratte di Trastevere på Via delle Fratte di Trastevere 49.

20,00

Middag på Alle Fratte di Trastevere.
Dette er Helges favoritsted i Rom, og som kendt forfatter til flere rejsebøger og guides til spisesteder nyder han
en vis status på stedet, hvilket betyder at vi godt kan tillade os at have store forventninger til det kulinariske.
Menuen kan vi ikke få på forhånd, for vi skal selvfølgelig nyde det, som man netop denne dag har været på torvet
og indkøbe og med stolthed vil bære frem.
Efter middagen går vi tilbage til hotellet og oplever ”Rome by night”.
Alle forventes at deltage i denne middag.
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Fredag, d. 20. april:
10,30 Colosseum og Foro Romano.
Vi mødes i hotellets forhal og går til Colosseum.
Efter besøget i Colosseum begiver vi os videre på en spændende slentretur gennem Foro Romano.
På turen benytter Helge de såkaldte ”Whispers”, der er diskrete høretelefoner, der gør at vi kan høre om alle de
forskellige ting vi ser på vejen – uden hele tiden at skulle samles.
Efter formiddagens tur kan man vælge at gå tilbage til hotellet for en slapper – eller tage på flere oplevelser i
Rom.

Har du energi til mere.
Turen i Foro Romano slutter på Piazza Campidoglio, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over Rom fra museumscafeen.
Helge tager herfra ind til centrum for at bestille bord på Ristorante L’Orso’80, og du er velkommen til at gøre ham
selskab og på turen se lidt flere ting og sager i Roms gamle kvarterer omkring Piazza Navona.

18,45 Middag på Ristorante L’Orso ’80.
Vi mødes i hotellets forhal for at begive os til middag på Ristorante L’Orso ’80 (Via dell' Orso 33, kl. 19,30).
Forslag til menu:
Nyd stedets berømte ”Antipasti della casa” bestående af ikke mindre end 12 – 15 små retter. Kan du efter dette
orgie gennemføre en dessert hedder den ”Macedonia” og er forfriskende frugt. Kreditkort (f.eks. Visa) modtages.
Tilmeld dig til denne middag senest efter turen i Colosseum og Foro Romano.
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Lørdag, d. 21. april:
10,30 Peters-kirken og Engelsborg.
Vi mødes i hotellets forhal og går til Peters-kirken og Engelsborg.
På turen benytter Helge Kamp igen de såkaldte ”Whispers”.
Efter turen i Peters-kirken og på Engelsborg er det op til dig om eftermiddagen skal stå på flere seværdigheder eller
shopping i Roms centrum.

Har du energi til mere.
Turen her i pavens del af Rom slutter uden for Engelsborg.
Helge tager herfra ind til centrum for at bestille bord på Trattoria der Pallaro og på Ristorante da Francesco (til om
søndagen), og du er velkommen til at gøre ham selskab og på turen stifte bekendtskab med den del af Rom, som
ligger op mod Piazza del Popolo og Den Spanske Trappe, der er Roms indkøbskvarter.

19,00 Middag på Trattoria der Pallaro.
Vi mødes i hotellets forhal for at begive os til middag på Trattoria der Pallaro (Largo del Pallaro 15, kl. 19,30).
Menu:
Hos Giovanni og Paola Fazi har man en fast menu, der skifter et par gange om ugen. Der er tale om et ægte
romersk husmoderkøkken, hvor Paola selv står i køkkenet og er stedets ukronede dronning. Stemningen er høj og
menuen består af 3 retter med vin og aqua minerale, dessert med likør og det hele afsluttes med en espresso.
Alle forventes at deltage i denne middag.
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Søndag, d. 22. april:
10,30 På egen hånd.
Vi mødes i hotellets forhal for at begive os på rejsens sidste slentretur i Rom på egen hånd. Inden turen skal
bagagen være pakket og anbragt til opbevaring i receptionen, hvor vi henter den, når vi skal rejse hjem.

13,00 Frokost på Ristorante da Francesco.
Vi mødes på restauranten, der ligger på Piazza del Fico 29, præcis kl. 13,00
Udenfor spiller de gamle lokale romerske mænd skak og inde i Ristorante da Francesco går det løs med fest
farver i ekstraordinært, romersk lokalkolorit. Stedets pizza er den bedste i Rom og menukortet byder på alle
typiske romerske retter til særdeles fornuftige priser. Så læn dig tilbage og nyd det hele og glæd dig over
regningen højst sandsynligt ikke lyder på ret meget over 25 euro. Kreditkort modtages ikke på Ristorante
Francesco.
Snyd ikke dig selv for denne festlige afskedsmiddag i Rom.
Tilmeld dig til denne middag senest lørdag efter turen i Peters-kirken og Engelsborg.
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Hjemrejsen:
17,10 Bustransport fra Hotel Ponte Sisto til Roms lufthavn.
Mød venligst op til tiden, da der kan være stærk trafik i Rom på dette tidspunkt af dagen og da det er vigtigt at
bussen kører præcis for at kunne nå lufthavnen til tiden.
19,10 Planmæssig afgang med SK692.
Gå venligst direkte fra check in hos SAS og gennem sikkerhedskontrollen, da der ofte kan være lang ventetid.
21,50 Planmæssig ankomst til Kastrup lufthavn.

Praktiske oplysninger:
Vores guide, Helge Kamp er med på følgende programpunkter:
Torsdag, d. 19. april:
Hele dagen fra vi ankommer til Rom og til vi har været på ”Rom by night”
efter middagen i Trastevere.
Fredag, d. 20. april:
Under hele formiddagens tur til Colosseum og Forum Romanum.
Lørdag, d. 21. april:
Under hele formiddagens tur til Peters-kirken og Engelsborg.
Søndag, d. 22. april:
Vi er på egen hånd.
Behov for assistance:
Opstår der spørgsmål, der gør at du får brug for assistance eller er der behov
for kontakt til Helge Kamp udover ved de dele af programmet, hvor han
deltager, kan du altid ringe på:
0045 4014 4617 (Helge Kamp mobil)
0039 3473 9037 47 (Helge Kamp privat i Rom)
Deltagelse i turens arrangementer:
Deltagelse i de enkelte ture kræver blot at du møder op på det anførte
tidspunkt.
Deltagelse i de anførte restaurant-besøg (udover på Ristorante Alle Fratte di
Trastevere og på Trattoria der Pallaro) er ”frivillig”, for egen regning og
kræver at du tilmelder dig senest på det anførte tidspunkt, så Helge kan nå
at bestille bord til os.
Se det udleverede kort, hvor hotel og spisesteder er indtegnet.

Denne rejse er arrangeret af Helge Kamp fra Rom-guide.dk i samarbejde med Samson*Travel i Frederikshavn
Læs mere om Rom på www.rom-guide.dk

