Rom 2018: tirsdag d. 6/3 – lørdag d. 10/3
Program
Dag 1, tirsdag


Afrejse fra Københavns Lufthavn. Vi mødes kl. 7.50 i terminal 3. Vi flyver direkte fra
København til Rom med SAS – fly SK 681 med afgang 10:00.



Ankomst til Rom 12.30



Check-in på Generator Hostel Rom



Ca. 15.00 frokost og byvandring : Den spanske trappe, Corsoen, Trevi fontænen,



Aftengåtur langs Tiberen

Dag 2, onsdag


Campo de’ Fiori – Pantheon – Piazza Navona



Frokost og tid til at gå i butikker/på cafe



Castel Sant’Angelo, Vatikanstaten og Peterskirken



Fællesspisning på Grazia e Graziella i Trastevere

Dag 3, torsdag


Colosseum - Forum Romanum - Palatinerhøjen



Eftermiddag: Fritid

Dag 4, fredag


Heldagstur med bus



Via Appia - guidet tur i katakomberne



Byen Tivoli – besøg i Villa d’Este + have

Dag 5, lørdag


Afgang fra Rom med SAS fly SK 682 kl. 11:25



Ankomst til Københavns Lufthavn kl. 14:00

Andre praktiske informationer

Regler på turen
- Vi spiser morgenmad sammen hver dag kl. 8:30
- Som det fremgår af programmet vil der være tidspunkter, hvor I må bevæge jer rundt uden
lærere. Ingen må dog på noget tidspunkt gå rundt alene.
- Når I spiser ude om aftenen, skal I senest være hjemme på Generator Hostel senest kl. 22:00.
Senest kl. 23:00 skal man være på sit eget værelse.
- I vil alle få tilknyttet en kontaktlærer på turen, som I har mulighed for at have kontakt med på
sms og evt. lave aftaler med.
- Informér os gerne inden afgang, hvis du på turen er nødt til at tage medicin af nogen art, så vi
er opmærksomme på det.
- Alkohol og andre rusmidler er naturligvis fuldstændig udelukket på turen.
Opholdet
- Vi skal bo på Generator Hostel Rom, Via Principe Amadeo 257, Rom. Vores hostel ligger tæt på
forskellig offentlig transport, så det burde være nemt at finde hjem, hvis I f.eks. selv er taget ud
at spise i mindre grupper.
- Ved ankomsten til Rom vil I alle få udleveret et ”rejsekort”, som kan bruges til al offentlig
transport i byen under hele opholdet.
Måltider
- Morgenmad er inkluderet i prisen. Andre måltider skal man selv betale.
- Onsdag aften spiser vi fælles. Skolen inviterer på autentisk italiensk restaurant. Middagen
foregår på den gode italienske restaurant Grazia e Graziella, og inkluderer forret, hovedret,
dessert og drikkevarer. De tre andre aftener styrer I selv, hvor I spiser.
- Derudover skal man også beregne lommepenge til frokost hver dag. Vi forsøger at holde
frokostpauser i områder, hvor der er mulighed for at finde noget for enhver smag.
Pakkeliste
- Husk pas OG det blå sygesikringskort.
- Kontanter (euro)
- Vi kommer til at gå meget, så sørg for at have ordentligt fodtøj med!
- Håndklæde
- Husk reglerne for, hvad man må have med i håndbagagen på flyet
- Der er fine chancer for godt forårsvejr i Rom, hvor gennemsnitstemperaturen nok er omkring
15 grader om dagen. Sørg dog for at tjekke vejrudsigten inden afgang, for selvfølgelig kan der
også være risiko for regn. Man skal også være opmærksom på, at temperaturen om natten
sagtens kan falde helt ned til blot et par grader, så sørg for uanset hvad at have noget varmt tøj
med til om aftenen!
Kontakt
- De medrejsende lærere kan i nødstilfælde kontaktes på følgende tlf. nr.:
 Sara: 29 61 71 12
 Sidsel: 21 74 61 81
 Leif: 72 16 43 30
Vi glæder os til en fantastisk tur! 
Sidsel, Sara og Leif

