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Onsdag, d. 4 maj
5,15 Mødetid på Strandbysvinget i Esbjerg.
5,30 Busafgang.
9,10 Planmæssig ankomst til Kastrup lufthavn,
hvor vi mødes med Helge Kamp ved check in.
10,10 Fly SK 6291 afgår.
12,40 Planmæssig ankomst til Fiumicino
13,15 Bustransport til HOTEL NORD NUOVO ROMA
Via Giovanni Amendola 3 00185 Roma
064885441
Helge Kamp fortæller løst og fast om Rom og
det kommende program under busturen.
13,45 Ankomst til Hotel Nord Nuova Roma.
Vi pakker ud og slapper lidt af efter rejsen
- måske med et besøg på hotellets terrasse.
16,30 Slentretur med Helge Kamp.
Vi mødes i hotellets forhal for at begive os ud på en
slentretur i Rom, der fører os forbi Trevi-fontænen,
Piazza del Popolo, Den Spanske Trappe, Pantheon,
Via Condotti, der er Rom’s fashionable indkøbsgade
og meget mere, hvorefter vi går direkte til middag.
Vil du ikke med på slentretur kan du støde til på
spisestedet.
19,30 Middag på Osteria S. Ana, Via della Penna 68
Prosecco (aperif)
Antipasto vegetale + mozzarelline buffala e
prosciutto di Langhirano (vegetariske småretter samt
mozzarellaost af bøffelmælk og den bedste type
Parma-skinke)
Lasagna bianca con funghi porcini e crema di tartufo
(Lasagne med Karl Johan svampe og trøffelcreme)
Pezza di manzo alle erbe aromatiche (tynde skiver
urte-marineret oksekød)
Pure di patate (hjemmelavet kartoffelpuré)
Gelato maron con brandy (kastanjeis med et stænk
cognac)
Bevande della casa (½ fl. af husets vin og ½ fl.
mineralvand) Espresso (Kaffe)
Pris: 43,00 euro p.p.
Efter middagen går vi tilbage til hotellet. Man kan evt. bestille taxa til hjemturen.
Torsdag, d. 5. maj
9,45 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 Kamp
såkaldte ”Whispers”, der er en slags hørertelefoner.
Efter formiddagens tur går vi direkte til
frokost. Deltager du ikke i formiddagens
arrangement kan du støde til på spisestedet.

14,00 Frokost på Trattoria da Luigi, Piazza Sforza Cesarini 23.

Ægte romersk spisested, hyggeligt indrettet i rustik stil med en pragtfuld udendørsservering,
som vi vil gøre brug af, hvis vejret tillader. Man byder på god traditionel romersk madlavning
med skiftende menuer, hvorfor vi kun kan fortælle at der venter dagens frokostmenu inkl. ¼
fl. vin og mineralvand. Supergod mad til uhørt lav pris!
Pris: 28,00 euro p.p.
Resten af dagen på egen hånd – eller en slentretur gennem Trastevere? - Valget er dit!
Fredag, d. 6. maj
9,00 Vi mødes i hotellets forhal for bustransport til Peters-kirken og Engelsborg.
På turen benyttes igen de såkaldte ”Whispers”.
Turen afsluttes med en lille slentretur til Ristorante L’Orso 80, hvor der venter en ægte
romersk frokost.
14,00 Frokost på Ristorante L' Orso 80, Via del Orso 33.
Menuen består af Antipasti della Casa, der er husets
berømte 12-15 forskellige forretter alle forberedt med
absolut friske råvarer - en sand fryd for ganen. Macedonia
(frisk frugtsalat) og der serveres 1/2 fl. god rødvin og 1/2
fl. mineralvand.
Pris: 30,00 euro p.p.
Resten af dagen på egen hånd – eller en slentretur
gennem Rom’s centrum?

Lørdag, d. 7. maj
Hele dagen på egen hånd – eller på
oplevelse med Helge Kamp?
Valget er dit!
De der vil på tur med Helge Kamp
mødes i hotellets forhal kl. 10,00.

19,00 Vi mødes i hotellets forhal for at begive os til
middag på Ristorante Eustachio.
19,45 Forventet ankomst til Ristorante Eustachio,
Piazza dei Caprettari 63 (lige bag Pantheon, for
de der selv finder frem til spisestedet).
Menu:
Rigatoni alle Amatriciana (Rigatoni-pasta i
pikant tomatsalsa med baconternninger og
reven pecorino-ost),
Saltimbocca
alla
Romana
(Hvidvinsstegt
kalvekød toppet med Parma-skinke og salvie)
Insalata di rucola e pachino (Rucola-salat med
cherrytomater), Ananas (Frisk ananas),
Vino bianco o rosso, acqua minerale, caffe (1/2 fl. hvidvin el. rødvin, mineralvand og
espressokaffe).
Pris 42,00 euro p.p.
Fra spisestedet kan man gå hjem på ca. 30 min.

Søndag, d. 8. maj
11,00
13,20
16,00
16,45
20,15

Bustransport fra Hotel Nord Nuova Roma til Fiumicino (Rom’s internationale lufthavn)
Planmæssig afgang med SK 682
Planmæssig ankomst til Kastrup lufthavn, hvor vi tager afsked med Helge Kamp.
Bustransport fra Kastrup lufthavn til Esbjerg.
Planmæssig ankomst til Esbjerg

Får du under turen behov for assistance af den ene eller den anden art, kan du altid kontakte
Helge Kamp 0045 40 14 46 17.
Arrangeret i samarbejde mellem:
www.samson-travel.dk

www.rom-guide.dk

helgekamp@rom-guide.dk

