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På vår resa till Rom upplever vi 
historiens vingslag, njuter av vackra 
piazzor, tittar in bakom kulisserna i 
Vatikanen och tillbringar en dag i Roms 
vindistrikt. 

I Italiens huvudstad hittar du spår av 
stadens historia i varenda kvarter och 
tillsammans med svenska lokalguider 
besöker vi Vatikanen och Vatikanens 
trädgårdar, får en guidad rundtur i 
de historiska kvarteren förbi Spanska 
trappan och Fontana di Trevi samt gör 
en utflykt till Castelli Romanis böljande 
landskap och den lilla vingården Santa 
Benedetta. 

Vi bor i den charmiga stadsdelen 
Trastevere och det finns också egen 
tid för att ströva omkring och insupa 
atmosfären i den vackra staden.

Gruppresa 19–23 oktober 2018

La Bella Roma
Weekend med antika sevärdheter och god mat

med besök i Vatikanmuseerna och Vati-
kanens trädgårdar tillsammans med vår 
svenska guide.

Denna tur erbjuder ett unikt tillfälle 
att verkligen komma innanför kulisserna 
i det lilla påvedömet. Vi får lära oss mer 
om Vatikanens och påvarnas historia. 
Här hittar vi tre olika sorters parker, 
anlagda i engelsk, fransk och italiensk 
stil. Vi överraskas av porlande fontäner 
inbäddade i grönskan och kan beundra 
påvarnas världsberömda byggnads-
verk. I denna annars tillslutna del av 
Vatikanen finner vi bland annat statens 
guvernörspalats, järnvägsstation och 
helikopterbana. 

Vi besöker även Peterskyrkan, 
världens största kristna helgedom, och 
Vatikanmuseerna med bland annat Ra-
faels Stanzer och det Sixtinska kapellet. 

Programmet, dag för dag
19 oktober 
Vi flyger ut från våra respektive avrese-
orter via München. 

Vår färdledare Emelie från Resia 
i Kungsbacka reser med flyget från 
Göteborg och möter upp övriga rese-
närer i München för vidare resa till Rom. 
Efter incheckning på hotellet äter vi en 
gemensam lunch på en närbelägen 
taverna.

Efter lunchen får vi en guidad 
promenad i Roms historiska kvarter. 
Vi passerar kända platser som Piazza 
Navona, Fontana di Trevi, Pantheon och 
Spanska trappan. Gemensam middag 
på kvällen.

20 oktober
I dag blir det en hel dag (cirka 6 timmar) 

Historiska 
platser 

och vackra
omgivningar
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Vatikanens trädgårdar får endast besö-
kas med auktoriserad Vatikanguide.

21 oktober
En dag att utforska Rom på egen hand.
Besök till exempel historiska Forum 
Romanum och Colosseum, shoppa på 
Via del Corso eller slå dig ner på ett café 
och insup atmosfären. 

Besök marknaden Porta Portese 
som endast pågår på söndagar, den 
har öppet från tidig morgon till klockan 
14.00. Här finns allt från tekniska prylar 
till kläder och hygienartiklar. Och här 
är det okej att pruta på priset. I affärer 
och på restauranger i Rom ska du inte 
pruta, men på marknader är det läge 
att testa din skicklighet. Var trevlig men 
inte för intresserad av det du vill köpa 
och försök läsa av var du har försälja-
ren. Känner du att ni närmar er varan-
dra i pris men att du inte är riktigt ända 
framme vid affär kan det vara en bra 
taktik att börja gå för att se om du blir 
tillbakaropad. 

22 oktober
Castelli Romani är ett naturskönt om-
råde strax söder om Rom som består 
av 13 småbyar som ligger utspridda på 
gammal vulkanisk mark. Under renäs-
sans- och barockperioden blev Castelli 
Romani favoritsommarställe för adels-
män och rika borgare, vilket de många 
pampiga villorna vittnar om. 

Här hittar vi också den vackra 
vulkansjön Albano där bland annat byn 

Castelgandolfo ligger. Här har påven 
sitt sommarresidens. Jorden är väl-
digt bördig så vinodlingar och olivträd 
frodas. Castelli Romani kallas också för 
Roms vindistrikt och har en omfattande 
vinproduktion. Det mest kända vinet 
kanske är Frascati, som också är nam-
net på en av byarna. 

Här stannar vi för ett besök på den 
lilla vingården Santa Benedetta. Går-
dens ägare Alberto eller hans fru Fabia 
tar emot oss och berättar om vingår-
dens historia. Man får naturligtvis ta sig 
en tur bland vinodlingarna som breder 
ut sig bakom huset om man vill det. Vin-
gården är inte öppen för allmänheten 
men vi får en rundvisning, vinprovning 
och lunch här innan vi åker vidare. 

Gemensam avskedsmiddag på 
kvällen.

23 oktober 
Efter frukost finns en liten stund tid för 
att hinna med det sista av Rom, ta en 
espresso eller köpa några souvenirer 
innan vi beger oss till flygplatsen. Avresa 
från Roms flygplats klockan 15.45.

Tillägg (priser avser per person)

Enkelrumstillägg 3.400:-

Reseförsäkring 200:-

Avbeställningsförsäkring 585:-

Reservation för ev. prisändringar av skatter, 

valutakursändringar eller liknande utanför 

Resias kontroll.

Pris 5 dagar fr. 13.900:-
Per person, del i dubbelrum.

När: 19–23 oktober 

Avresa från: Stockholm, Göteborg, 

Köpenhamn

I priset ingår bl a

• Flyg från vald avreseort till Rom samt 

dagsaktuella flygskatter

• 4 nätter i delat dubbelrum inklusive  

turistskatt, Hotel Ripa **** 

• Frukost alla dagar

•  2 gemensamma luncher

•  2 gemensamma middagar 

•   Stadspromenad med hörlurar och svensk 

guide

•  Besök i Vatikanens trädgårdar och 

Vatikanmuseerna, svensk guide och 

entréer

•  Utflykt till Castelli Romani med besök  

på vingård med vinprovning

•  Ankomsttransfer

•  Transfer vid avresa

•  Färdledare från Resia


