ROM – en fantastisk oplevelse
Italiens skønne hovedstad. Byen er en fantastisk oplevelse, hvis man ikke har været der før – og
har man først besøgt byen, skal man tilbage igen! Ingen andre steder i verden kan man på så kort
afstand opleve historiske monumenter, verdensklasse shopping, restauranter og barer i topklasse
og et uovertruffen folkeliv og leben. Romerrigets og herefter kristendommens hovedstad er
tydelig præget af fortidens storhed. På ”hvert gadehjørne” mærker man historiens vingesus – ja,
man får simpelthen så meget ”foræret” af Rom, bare ved at være der. Ydermere er der i
september måned dejligt varmt. Gennemsnits temperaturen i skyggen er 26 grader – og det vil
sige, at der i solen (ved poolen ) er varmt og behageligt!

Hvad skal man opleve i Rom


Peterskirken

En overvældende oplevelse. Michelangelos mesterværk tager virkelig pusten fra førstegangs
besøgende.



Piazza Navona og Piazza della Rotonda

To af Roms hyggeliste og mest kendte pladser. Fyldt med mennesker, restauranter og barer. Man
kan sidde i timevis og bare nyde det leben der foregår omkring en.



Den spanske Trappe

Igen en vidunderlig oplevelse at beskue alt virakken omkring Den spanske Trappe – og op til
denne plads ligger alle de eksklusive shopping gader – som vi almindelige mennesker ikke har
råd til! – men det er en oplevelse at se Armani, Gucci, Bulgari, Versace og Dolce & Gabana
butikkerne. Og når I så skal shoppe, går man bare et par gader væk, så ligger der et mylder af tøj,
sko og accessories butikker til mere almindelige priser!

Eventuel henvendelse kan ske til ReviRejs.dk I/S:
Brian Falkner, Steen Blichers Gade 5, 8900 Randers C – mobil: 2464 6087 – mail: bf@ltr.dk
Peter Hansen, Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg – mobil: 2043 6866 – mail: jph@oernes.dk



Colosseum

Hele området omkring den gamle romerske arena ”oser” af historie. Og man bliver overrasket
over, hvor stor Colosseum er!



Campo dei Fiori

Roms ”markedsplads”. Et stort ”grønttorv” med blomster, krydderier og meget mere. Masser af
boder og liv – og de gamle møbelsnedkere arbejder på traditionel vis i de små tilstødende gader.
Pladsen har også mange hyggelige cafeer – og flere og flere at mainstream tøjkæderne ligger
også i dette område.
….og vi kunne blive ved . Rom skal ”man bare være i”, gå rundt i, opleve. Man skal drikke
espresso på en af de utallige cafeer og man skal spise i en helt lille restaurant i en af de små
sidegader (så oplever man også ægte italiensk stemning og gastronomi). Fordelen ved Rom er
endvidere, at med et par gode sko, kan man gå på fods til alle oplevelser. Man behøver således
ikke tage Metro som fx i London og Paris – ”alt” er inden for gåafstand, når man er i den gamle
bydel.
Rom bliver man forelsket i….!

Eventuel henvendelse kan ske til ReviRejs.dk I/S:
Brian Falkner, Steen Blichers Gade 5, 8900 Randers C – mobil: 2464 6087 – mail: bf@ltr.dk
Peter Hansen, Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg – mobil: 2043 6866 – mail: jph@oernes.dk

