Horsens kunstforening i ROM
4.9. – 8.9. – 2018
Romerrigets Colosseum i Rom blev påbegyndt af kejser Vespasian i 70 e.Kr.
og fuldført under hans søn Titus i 80 e.Kr..
Colosseum er blot en af de seværdigheder, vi skal besøge på turen til Rom.

Tirsdag 4.9..:
Afrejse fra Billund kl. 20.20. Ankomst Rom, Ciampino lufthavn 22.55.
Ved ankomsten til Rom kører vi med chartret bus til Roms centrum, til vores
hotel/gæstehus, CASA DI SANTA BRIGIDA, Piazza Farnese.
Let måltid ved ankomsten til hotellet.

Onsdag 5.9., torsdag den 6.9. og fredag den 7.9.
Rækkefølgen på de nedenstående emner er endnu ikke fastlagt. Men 3 dage
med program for ca. halvdelen af hver dag. Dertil kommer et besøg på Galleri
Nationale en af eftermiddagene samt den næstsidste aften en aftentur i bus,
hvor vi oplever Rom med lys på - efter fællesspisning.

1. Sightseeing til fods i Roms hjerte.
Vi går over nogle af byens smukkeste og mest stemningsfulde pladser og gader, hvor
farvestrålende markeder ligger i skøn forening med fornemme butikker. Fra hotellet
går vi til Piazza Navona med de smukke springvand og mange cafeer til Campo de'
Fiori med blomster- og grøntsagsmarkedet går turen videre til Pantheon med endnu

et sus fra Roms storhedstid. Herfra slentres mod Trevifontænens forfriskende
kaskader og endelig slutter turen ved Den Spanske Trappe og Roms mest eksklusive
shoppingområde. Frokost ved den spanske trappe. Bagefter besøger vi Galleri
Nationale.Egen aftensmad.

2. Vatikanmuseet og Peterskirken. Afgang fra hotellet med bus kl. 7.50.
Vatikanmuseet rummer nogle af den vestlige verdens mest betydningsfulde
kunstværker fra antikken til vore dage. Omgivelserne er storslåede med højloftede

sale og gallerier, der alle er rigt udsmykket med marmor og smukke fresker. Et af de
mange højdepunkter er besøget i Pavens private bedekammer, Det Sixtinske Kapel –
hvor den store renæssancekunstner Michelangelo har malet loftfreskerne og den
imponerende ”Dommedag”. Fra Vatikanmuseet fortsættes direkte ind i Peterskirken. I
kirkens indre bydes der på imponerende værker af nogle af verdens største kunstnere
gennem tiderne. Udenfor på Peterspladsen, kan man se Schweizergarden og Berninis
kolonnade og på nærmeste hold kan man beundre Michelangelos fantastiske kuppel.
NB. Der tages forbehold for evt. arrangementer, som kan udelukke turistbesøg, f.eks.
statsbesøg hos paven eller lignende.

3. Colosseum og Forum Romanum
Fra hotellet til Piazza Venezia. Herfra begynder indtagelsen af Rom ved at bestige
Capitol ad Michelangelos berømte trappe – nøjagtig som Karl V gjorde det i 1536. På
toppen af højen ligger Roms rådhus og midt på den smukke plads, der ligeledes er
Michelangelos værk, står en kopi af den kendte rytterstatue Marcus Aurelius. Bag om
rådhuset får vi en skøn udsigt over Forum Romanum, som vi slentrer igennem.
Vi fortsætter til Colosseum, hvor vi
genoplever følelsen af, hvad Colosseum
engang blev anvendt til: Kampe mellem
romerske gladiatorer og kampe med vilde,
eksotiske dyr.
Fredag 7.8.: Fælles aftensmad på Mercato
Hostario, Piazza Campo de' Fiori, 53.

Lørdag den 8.9.
Om formiddagen besøger vi
blomstermarkedet Campo di Fiori.
Afgang fra hotellet kl. ca. 14.00.
Med chartret bus til lufthavnen.
Hjemrejse fra lufthavnen kl. 17.20.

Pris: 8.245 kr. ved min. 30 deltagere.
Inkluderet i prisen:
Fly fra/til Billund (håndbagage 10 kg, inkluderet)
Transfer lufthavn/hotel tur/retur i Rom.
Brigittinerordenens hotel/gæstehus: CASA DI SANTA BRIGIDA
PIAZZA FARNESE 96, 00186 ROMA, Centralt beliggende.
Morgenmad hver dag, 2 x aftensmad og 1 x frokost samt ”natmad” ved
ankomsten til hotellet,
Entreer og guide til Colosseum, Forum Romanum,
Vatikanet, Det sixtinske Kapel og Peterskirken. En guidet bytur til fods og om
aftenen i bus samt entre til Galleri Nationale (moderne kunst).
Ikke inkluderet: drikkevarer til de arrangerede måltider.
Tillæg eneværelse: 600 kr. (der er 11 eneværelser i alt)
Hotellet ligger centralt, tæt ved Campo di Fiori, Piazza Navona, Colosseum og
Forum Romanum, Trevi Fontænen, Pantheon mv.
http://www.brigidine.org/en-EN/GalleriaFarnese.aspx
Tilmelding:
Jytte Helbo, email: jyttehelbo@vip.cybercity.dk
Tlf. 26 22 28 81
Opgiv venligst emailadresse ved tilmelding, hvis det er
muligt. Ved tilmeldingen bedes I også tilkendegive, hvor
meget ekstra bagage I ønsker at medbringe ud over
håndbagage. Pris pr. kuffert (20 kg): 350 kr.
NB! Ved tilmelding beder vi også om jeres pasnavne.

