Torsdag 3.oktober 2019 4 dager

Roma

Alle veier fører til Roma!

I antikken var Roma hovedstad i
Romerriket, datidens suverent største og
mektigste stat. Blir med oss for å utforske
noen av de godt bevarte historisk romersk
ruiner i denne fantastiske byen!

You may have the universe if I may have Italy….

Guiseppe Verdi

PROGRAM
Dag 1: Torsdag 3.oktober : Avreisedag
Vi møtes inn til høyre i avgangshallen på Værnes klokken 13.00. Her blir dere møtt av
reiselederen fra Vega Reiser, som er behjelpelig med innsjekk og praktiske ting. Vi flyr
kl.15.00 mot Italia med et mellomstopp i Oslo. Ved ankomst kl.20.00 hentes vi med buss,
og reiser til hotellet. På grunn av sen ankomst er det ikke middag denne dagen.
Dag 2: fredag 4.oktober: Utflukt til Petersplassen og Vatikanmuseene
Etter frokost møtes vi i resepsjonen kl.8.00 for dagens utflukt. Vi reiser fra hotellet med
offentlig transport til Petersplassen, og videre til Vatikanmuseene. Her får vi en guidet
omvisning. Vi besøker også Peterskirken og skattekammeret før vi opplever Castell San
Angelo. Det blir felles middag på kvelden.
Dag 3: Lørdag 5.oktober: Disponibel dag
I dag er dagen disponibel til å nyte Roma på egenhånd. De som ønsker kan være med
reiseleder å se Colosseum. Resten av dagen er disponibel. Reiseleder har forslag til
aktiviteter for de som ønsker dette.
Dag 4: Søndag 6.oktober : Hjemreisedag
Etter frokost vi har litt disponibel tid før vi ble hentet fra hotellet med buss kl.13.00.
Turen går direkte til flyplassen og vi flyr kl.11.05 tilbake til Trondheim via Oslo. Beregnet
ankomst Værnes er klokken 16.35.

Grunnpris:

kr. 10.000,-

Tillegg enkeltrom:
Depositum:

kr. 200,kr. 1500,-

Inkludert:
✓ Flyreise Trondheim - Roma t/r
✓ Skatter og avgifter
✓ 3 netter i dobbeltrom
✓ 3 frokost
✓ 1 middag
✓ Inngang og omvisning til Vatikanmuseene
og Petersplassen
✓ Inngang til Castell san Angelo
✓ Inngang til Colloseum
✓ Aktiv reiseleder under hele reisen
Med forbehold til endringer i
programmet!

Vega Reiser AS

Sunnlandsvegen 2

7032 Trondheim

Tlf: 73 95 10 15

post@vegareiser.no

www.vegareiser.no

