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ROM 24 – 28 april 2017 
 

  
  
Rom är en helt fantastisk stad; på varje gata, i varje gathörn, på varje piazza, i varje gränd finns något vackert 
att se. Det kan vara en fantastisk byggnad, en underbar fontän eller en staty gjord av någon av mästarna, 
Michelangelo, Rafael eller Bernini bland många andra. Roms historia gör staden till ett enda stort museum. 
Enligt legenden grundades staden Rom den 21 april 753 f.Kr. på sju legendariska kullar vid 
floden Tibern av Romulus, den ene av de två bröderna Romulus och Remus, vilka hade blivit uppfödda av 
en varginna och sedan vuxit upp hos herden Faustulus. 
 
I flera hundra år var Rom, som var huvudstad i Kungariket Rom, Romerska republiken och Romerska riket, 
den viktigaste staden i västvärlden. Rom blev också en viktig stad som centrum för den katolska kyrkan och 
som residensstad för Kyrkostatens, seder-mera Vatikanstatens, påvar. Genom renässansen blev Rom åter ett 
politiskt centrum efter medeltidens nedgång. Staden är än idag en inflytelserik världsstad. 
 
Bilden visar Petersplatsen från Peterskyrkans tak. Rom har idag cirka tre miljoner och är en levande vibrerande 
stad med bl.a. tre av FN:s organ med kontor i staden.  

 
Dag 1: Ankomst till Rom 
Vi avreser från Arlanda 09.10 och Köpenhamn 
10.20. Vi är alla i Rom14.00. Vid ankomst möter 
buss för transport till centrala Rom. Vi bor på 
Birgittasystrarnas Gästhem. Detta kloster är 
den heliga Birgittas moderhus. Birgittahuset 
ligger i hjärtat av Rom på Piazza Farnese och 
ett stenkast från Campo dei Fiori 

(Blomstertorget). Här bor vi under våra dagar i 
Rom med frukostpension. Vi ser oss omkring 
vårt gästhem hos Birgittasystrarna i det centrala 
Rom.  Middag på gästhemmet. 
 
Dag 2: Rundtur i Rom o Vatikanen 
Bussen hämtar oss och vi åker till Vatikansta- 
ten för en vandring och ser bl.a. St. Peterskyr- 
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kan invändigt. Du bör tänka på att vara klädd 
vid besöken i de olika kyrkorna i staden. Efter  
lunch vandrar vi i Roms historiska stadskärna  
med bl a  Piazza Navona, Piazza di Spagna, 
Pantheon, Fontana di Trevi. Vandringen avslu- 
tas i centrum och du har fri tid fram till gemen-  
sam middag med återsamling på gästhemmet. 
 
Dag 3: Busstur, katakomberna o Via Appia 
Idag ägnar vi en halvdag med att se Rom med 
bussens hjälp. Alla vägar bär till Rom. Det är ett 
bra citat att ta till då man ska beskriva om en av 
världens äldsta landsvägar, Via Appia Antica. 
Ordstävet syftade på påvens makt, men också 
på att romarriket knöts ihop av vägar in till 
Forum. Eftermiddagen till egen tid. Middag hos 
Nunnesystrarna på L’eau Vive di Roma. Vi får 
en fin kväll med middag och sång. 
 

 
 
Dag 4: Utflykt till den lilla staden Tivoli. 
Dagen är fri till egen disposition.  
En utflykt till den lilla staden Tivoli strax öster 
om Rom. Här ligger Villa d’Este, som är en villa 
med en imponerande trädgårds-anläggning. 
Såväl villan som trädgården är praktexempel på 
renässansens stilart. Villan blev ritad och byggd 
i mitten av 1500-talet på uppfordring av Kardinal 
Ippolito II d´Este som hade blivit utnämnd till 
statsöverhuvud i Tivoli av påve Julius den 3:e. 
Villa d'Este är ett  
trädgården. Här kan man låta det stora 
stigsystemet leda en genom trädgården förbi  
vackra panoramautsikter och hundratals fon-
täner. I trädgårdsanläggningen kan man dess-
utom beundra en vattenskulptur byggd som 
hyllning till Rom. Många av trädgårdens fon-
täner och vattenfall aktiveras på olika tider om 
dagen. (Utflykten är på fem timmar med 
lunchuppehåll, exklusive lunch 650.-) 
 

Det blir gott med lite vila och egen tid efter 
denna dag innan kvällen kommer. Vi tar oss till 
Svenska Kyrkans gudstjänstrum i Rom, S:ta 
Katarina kapell, som är inrymd i Birgittasystrar-
nas kloster vid Piazza Farnese. Svenska Kyr-
kans präst berättar innan mässan om verk-
samheten för de svenskar och övriga skan-
dinaver som bor i Rom och dess omgivningar.   
 
Dag 5: Hemresedag 
Efter frukost kan du hinna köpa med dig något 
du inte hunnit innan. Transfer avgår 11.30. till 
flygplatsen från gästhemmet och flyget an-
kommer till Stockholm/Köpenhamn ca 19.30. 
 
Aktuell prisinformation på www.focustravel.se  
 
I priset ingår: Flyg Stockholm/Köpenhamn-Rom reguljärt 
flyg med SAS/Norwegian. Resor enl. program. Del i 
dubbelrum, måltider  och  entréer enligt programmet,turist- 
skatter, lokal svensktalande guide, hörsnäckor vid vand-
ringar, EU-moms samt svensk reseledning. 
 
Ingår ej: Dricks till servicepersonal, personliga be-
ställningar av mat eller dryck och övriga privata kostnader. 
Anslutning: Efter förfrågan hos resebyrån 
Klädsel: Vissa platser är heliga och där kan man inte gå i 
shorts, korta kjolar eller ha bara skuldror. 
 
Tillägg 
Enkelrum: 780:- i mån av tillgång.  
Om du ej har reskamrat och ingen annan ensamresenär 
kan tänkas att dela rum med dig, måste du erlägga 
enkelrumrumstillägg. 
Anmälningsavgift: 500:- per person  
Slutbetalning: Enligt utsänt resebevis. 
Färdhandlingar: Sänds ut  7-10 dagar före avresa.  
Avbeställningsskydd: 285:- 
Reseförsäkring: Fråga hos FOCUS TRAVEL. 
Resevillkor:  Kan erhållas från arrangören. 
Förbehåll: Om ej 15 personer är anmälda kan resan bli 
inställd. 
Handikapp: Var vänlig meddela ev. handikapp för din egen 
skull. Meddela också ev. allergier eller liknande. 
Resegaranti: Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet 
enligt gällande lag av researrangören FOCUS TRAVEL AB 
 
Reservation för ändringar i program
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