
Alle veier fører til Rom

STORBYEN ROMA  
Turteam: Kurt Hjemdal

Bli med på tur til Italias hovedstad og landets 
religiøse og politiske sentrum. 

15. - 20. oktober 2023



DAGSPROGRAM 

Dag 1
Søndag 15. oktober
Oslo – Roma
Avreise med Norwegian fra Gardermoen 
kl 16.45. (Mulig med tilslutning fra andre 
byer i Norge med Norwegian) Vi flyr 
direkte fra Gardermoen til Roma og 
lander i utkanten av byen kl 19.55. Her 
blir vi møtt av guide som tar oss med til 
bussen vår og følger oss inn til hotellet 
vårt. Vi skal bo i fem netter på Hotel 
Palatino midt i sentrum av byen, ca 5 
minutters gange fra Forum Romanum. 
På grunn av sen ankomst til Roma blir 
det for sent med middag på hotellet 
denne kvelden. Det er derfor bestilt 
middag til hele gruppen på flyet. 

Dag 2 
Mandag 16. oktober
Romas historiske sentrum 
Vi spiser vår første italienske frokost 
på hotellet før vi starter på vår 
første guidede runde i byen. Vår 
skandinavisktalende guide møter oss på 
hotellet og tar oss med til fots i Romas 
historiske sentrum. Denne formiddagen 
skal vi mellom annet se Piazza Venezia, 
Trevifontenen, Spansketrappen og 
Pantheon. Etter en ca tre timers runde 
med guide er det tid for lunsj. Fritid om 
ettermiddagen til å utforske mer av byen 
før vi møtes til middag på hotellet om 
kvelden. Samling i møterom på hotellet 
etter middag.

FLYTIDER
UTREISE  15. OKTOBER 2023

DY 1872    OSLO - ROMA         16:45  19:55 

HJEMREISE 20. OKTOBER 2023

DY 1871   ROMA - OSLO         10:55   14:05

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

Storbyen Roma
Bli med på tur til Italias hovedstad og 
landets religiøse og politiske sentrum. 

I fire hele dager skal vi utforske byen som 
har det meste innen historie, fantastisk 
arkitektur og kultur blandet med en 
romantisk atmosfære. Vi skal mellom 
annet oppleve kjente severdigheter 
som Colosseum, Forum Romanum, 
Spansketrappen og Vatikanstaten. Byen 
byr på et stort antall vakre fontener, 
torg, trange gater, stort utvalg av alle 
typer butikker, restauranter og ikke 
minst mer enn 450 kirker med vakker 
kirkekunst. Alt dette krydret med 
millionbyens biltrafikk i gater som ble 
bygd før man i det hele tatt visste hva 
biler var. Turistbusser får ikke kjøre inn 
til sentrum.  Det historiske sentrum ser 
man best til fots.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 3 
Tirsdag 17. oktober
Roma
Vi fortsetter vår vandring gjennom 
Romas gater og severdigheter etter 
frokost. Guiden møter oss på hotellet 
denne morgenen også. Like ved hotellet 
ligger kirken San Pietro in Vincoli.  Her 
inne oppbevares lenken Kristus var 
lenket med i fengselet ved forum og 
her finnes også Michelangelos flotte 
gravmonument over Pave Julius II med 
Moses som hovedfigur.  Herfra vandrer 
vi opp til Santa Maria Maggiore kirken, 
og eventuelt et besøk også i en vakker 
gammel kirke som ligger like ved; Santa 
Prassede med sine flotte mosaikker.  
Lunsj og tid på egenhånd etter den 
guidede turen. Middag på hotellet om 
kvelden.

Dag 4 
Onsdag 18. oktober
Vatikanstaten
Denne dagen skal vi reise med metro 
fra stasjonen rett ved hotellet til 
Ottaviano i nærheten av Petersplassen. 
Vi spaserer det siste stykket inn til selve 
plassen. På formiddagen holder Paven 
offentlig audiens i Nervi-salen eller på 
Petersplassen avhengig av været. Dette 
skal vi få med oss. 
Etter audiensen blir det felles lunsj 
på en restaurant i nærheten. Etter 
lunsj besøker vi Peterskirken og 
Vatikanmuseene.  Metro tilbake til 
hotellet hvor det blir felles middag om 
kvelden.

Dag 5
Torsdag 19. oktober
Det antikke Roma 
Guiden møter gruppen på hotellet etter 
frokost og vi vandrer til Colosseum 
og Forum Romanum. Guiden er med 
oss denne formiddagen og avslutter 
sin rundtur med oss før lunsj. Lunsj 
på egenhånd denne dagen, og så 
er resten av ettermiddagen til egen 
disposisjon til. Avslutningsmiddag 
og avslutningssamling på hotellet om 
kvelden.

Dag 6
Fredag 20. oktober
Roma – Oslo
Tidlig frokost på hotellet før vi blir 
hentet av bussen som tar oss tilbake 
til flyplassen sør-vest for sentrum. 
Flyavgang med Norwegian kl 10.55. 
Ankomst Gardermoen kl 14.05. 
(Mulig med tilslutning til andre byer med 
Norwegian).



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 
Fra Oslo Kr 16.950
Tillegg for enkeltrom : kr 6.800 

Tillegg for tilslutning fra andre byer i Sør-Norge kr 1500  

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo – Roma tur/retur
• 5 overnattinger på 4-stjerners hotell med frokost
• 4 middager i Roma 
• 1 middag på flyet
• 1 lunsj
• Guide, transport og inngangspenger i henhold til program
• Reiseledertjenester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til måltidene 
• Tips
• Forsikringer

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens valutakurser og priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, økte valutakurser,               

nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING
Turen bestilles på: 

plussreiser.no 
eller på telefon 70 17 90 00


