Nybolig
Rejse til Rom d. 6. – 9. oktober 2005.

Ejendomsmæglerfirmaet Nybolig’s rejse til Rom den 6. - 9. oktober
Torsdag, d. 6. oktober
7,00
8,30
10,50
11,00

Check in i terminal 2.
Fly NB 545 afgår.
Planmæssig ankomst til Ciampino
Bustransport til Hotel Repubblica, Via
Nazionale 251, Roma
Vores guide fortæller løst og fast om
Rom og det kommende program under
busturen.
11,45 Ankomst til Hotel Repubblica.
Vi pakker ud og slapper lidt af efter
rejsen - måske med et besøg på
hotellets terrasse eller i baren.

14,00 Slentretur i Rom.
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.
Slentreturen slutter, efter nogle pift-stop, i det
farverige Trastevere-kvarter, hvor vi går direkte til
middagen.
19,30 Middag på Alle Fratte di Trastevere.

Efter middagen går vi tilbage til hotellet og oplever ”Rome by night”.

Fredag, d. 7. oktober
10,00 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 guiden
såkaldte ”Whispers”, der er en slags hørertelefoner.
Efter formiddagens tur kan man vælge at
gå tilbage til hotellet for en slapper – eller
tage en slentretur med Helge.
18,00 Vi mødes i hotellets forhal for at begive os til middag på Osteria Tempio di Mecenate
hvor vi skal nyde følgende menu:
Pasta alla Romana con Ragu (Romersk pasta-specialitet med ragu)
Polpettine di Carne con Piselli e Insalata (Kødboller med ærter, hertil frisk salat)
Husets dessert
Vin fra Castelli Romani og 1/2 mineralvand

Lørdag, d. 8. oktober
10,00 Vi mødes i hotellets forhal for at tage metroen til Peters-kirken og Engelsborg.
På turen benyttes igen de såkaldte ”Whispers”.
Efter turen i Peters-kirken og på Engelsborg er det op til dig om eftermiddagen skal
stå på fodbold (om muligt) eller shopping i Roms centrum.
Jørn tager sig af ”fodboldholdet” og Helge af ”shoppingsholdet”.
18,00 Vi mødes i hotellets forhal for at begive os til middag på Ristorante Da Luigi, hvor vi
kan glæde os til:
Prosciutto e Melone (Skinke og melon)
Bis primi, Orecchiette alle Erbe e Rigatoni Amatriciana (Forskellig slags pasta)
Fracostina Vitella al forno con Patate (Ovnstegt kalvekød serveret med ovnbagte
kartofler)
Dolce della casa (husets dessert)
Husets vin, mineralvand og espressokaffe

Søndag, d. 9. oktober
10,30 Vi mødes i hotellets forhal for at begive os på turens sidste slentretur i Rom.
Inden turen skal bagagen være pakket og anbragt til opbevaring i receptionen, hvor
vi henter den, når vi skal rejse hjem.
13,30 Frokost på Ristorante Re degli Amici, hvor menuen består af:
Antipasto misto (Forskellige forretter)
Pasta Gratinata (Ovnbagt pasta gratineret i en creme med
champignons og skinke)
Saltimbocca alla Romana (Kalvekød med skinke og salvie
stegt i hvidvin)
Patate e insalata (Kartofler og salat)
Dolce della casa (Husets dessert)
Vin, mineralvand og kaffe

17,30 Bustransport fra Hotel Repubblica til Ciampino
19,55 Planmæssig afgang med NB546
22,20 Planmæssig ankomst til Kastrup lufthavn.
Endeligt program – Rettelser forbeholdes dog
Se mere om Rom på www.rom-guide.dk

