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Praktiske oplysninger
Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 10.900,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.200,-

Inkluderet i prisen:
• Fly, skatter og afgifter samt bagage på maks. 23 kg. 
• 4 nætter på centralt placeret 4-stjernet hotel i hjertet af Rom.
• 4 dage med halvpension med udsøgte måltider (mandag: aftensmad; tirsdag: morgenmad og frokost;  

onsdag: morgenmad og frokost; torsdag: morgenmad og aftensmad; fredag: morgenmad. (ekskl. drikkevarer)).
• Entréer og guide til alle steder vi besøger. 
• Bustransport i Rom by.
• Bustransport Aarhus-Billund t/r. 

Tilmelding
Kun telefonisk tilmelding på 8612 2955, via mail mail@fof-aarhus.dk eller tilmelding ved fremmøde i  
FOF butikken, H. H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C.

Husk at oplyse, hvem du evt. skal dele værelse med. Dobbeltværelse er kun muligt, hvis du selv på forhånd  
har truffet aftale om, hvem du skal dele værelse med, eller vi kan få det til at gå op.

Betalingsfrist d. 1. august 2022
Depositum på kr. 2.000,- betales ved tilmelding. Det resterende beløb betales senest d. 1. august 2022. 

Framelding: 
Framelding er mulig frem til d. 1. august 2022. Herefter kun muligt, hvis rejsen kan afsættes til anden side.  
Det indbetalte depositum refunderes ikke ved framelding. 

Afbestillingsforsikring:
Vi anbefaler, at du undersøger dækningen ved afbestilling via din egen forsikring. Hvis du ikke har en  
afbestillingsforsikring igennem din nuværende forsikring, anbefaler vi, at du tegner en afbestillingsforsikring  
i forbindelse med tilmelding til rejsen. 

Hotel-adresse: 
Hotel Genio, Via Giuseppe Zanardelli, 28, 00186 Roma RM, Italien.

Praktisk: 
Husk pas, det blå sygesikringsbevis og kontanter.

Bemærk venligst: Deltagelse forudsætter, at du er godt gående. 
Yderligere information om rejsen: Kontakt FOF Aarhus på tlf. 8612 2955, eller send en mail til mail@fof-aarhus.dk. 
 
Vi tager forbehold for eventuelle rettelser i programmet for turen.
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Kulturrejse til Rom 
– kunstens, kirkernes og kaffebarernes by 
 
10.-14. oktober 2022

Rom byder på alt, hvad hjertet begærer af historiske monumenter, smukke kirker, stemningsfulde 
pladser, naturskønne parker, hyggelige caféer, kunst, arkitektur, gastronomi og pulserende byliv. 
 
På denne rejse bor vi i hjertet af Rom på ét af byens allerbedste og centralt beliggende hoteller, HOTEL  
GENIO, i den historiske bykerne med få minutters gang til de maleriske pladser Piazza Navona, Piazza 
Campo de’ Fiori og Piazza della Rotonda, samt kunstnerkvarteret Trastevere på den anden side af floden 
Tiberen. Hotellet er elegant indrettet, har elevator og serverer en fin morgenmad. Den centrale placering 
gør, at du kan spadsere rundt til det meste, og som bonus kan du efterfølgende puste ud på hotellets skønne 
tagterrasse med udsigt over byens tage. 
 
Du får et indblik i Roms overdådige kunst- og kulturskatte, og vi stiller ikke mindst skarpt på én af de helt 
centrale figurer inden for den italienske barok, kunstneren Michelangelo Merisi da Caravaggio, der med  
sine voldsomme, realistiske motiver og religiøse temaer fremmaler barokkens teatralske, intense og  
øjebliksbetonede motivverden i sine værker. Vi besøger nogle af Roms smukkeste kirker og fordyber os  
i deres billedkunstneriske udsmykninger fra old-kristne mosaikudsmykninger over middelalderlige  
freskomalerier til barokkens kapeller og altertavler. Vi besøger endvidere to af byens mest seværdige  
og betydelige kunstmuseer, hvor vi udforsker de righoldige samlinger af unikke værker fra renæssancen  
og barokken. 
 
Rejseledere:  
Ruth Christensen, cand.mag. i kunsthistorie og italiensk, underviser i kunsthistorie ved FOF Aarhus.  
Ruth er særdeles berejst i Italien og har et indgående kendskab til Rom, som hun har opholdt sig i flere gange.  
Inge Merete Balslev Jepsen, kursussekretær ved FOF Aarhus. 
Teknisk arrangør: Granada Kulturrejser, medlem af Rejsegarantifonden, nr. 1992. 
 

Foredrag og infomøde om rejsen (inkl. i prisen) 
Foredrag ved cand.mag. Ruth Christensen, som viser billeder fra Rom og nogle af de steder, som vi kan glæde 
os til at besøge, og oplyser om rejsens praktiske informationer. 
 
Torsdag d. 29/9 kl. 19.00-20.00. Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C. 
     

Program

Mandag d. 10. oktober 
 
Kl. 05.45: Afgang med bus fra p-pladsen ved Musikhuset i Aarhus mod Billund Lufthavn. 
Kl. 9.15: Afgang fra Billund Lufthavn mod Rom. Mellemlanding i Frankfurt. Flyselskab: Lufthansa. 
Kl. 13.55: Ankomst til Rom. Vi kører med bus til Hotel Genio, der ligger lige i hjertet af Rom.  
Efter indkvarteringen tager vi på byvandring rundt i det historiske centrum. Vi kommer bl.a. forbi Piazza 
Navona, Piazza della Rotonda, Pantheon og Piazza della Minerva.  
Fælles aftensmad på en hyggelig restaurant i området.  

Tirsdag d. 11. oktober  
 
Efter morgenmad går vi til Piazza del Popolo og besøger kirken Santa Maria del Popolo, hvor vi fordyber  
vi os i Cerasi-kapellets enestående malerier af Caravaggio. Herefter går vi til Galleria Borghese og ser de 
unikke værker fra renæssancen og barokken. Herfra går vi gennem den naturskønne park Villa Borghese  
til Piazza di Spagna. Fælles frokost omkring Piazza di Spagna.  
Om eftermiddagen udforsker vi den smukke plads og fontænen ved foden af Den Spanske Trappe,  
hvorefter vi går til den fashionable indkøbsgade Via Condotti og Caffè Greco.  
Aftensmad på egen hånd.  

Onsdag d. 12. oktober 

Efter morgenmad krydser vi floden Tiberen og begiver os mod én af byens ældste og smukkeste kirker  
Santa Maria in Trastevere, hvor vi udforsker det fantastiske kirkerum med apsismosaikker fra omkring 
1140. Derefter går vi videre til kirken Santa Cecilia in Trastevere. Fælles frokost i Trastevere. 
Om eftermiddag besøger vi Villa Farnesina, hvor vi bl.a. ser på de enestående freskoudsmykninger af  
renæssancekunstneren Raffaello Santi. 
Aftensmad på egen hånd.  

Torsdag d. 13. oktober 

Efter morgenmaden tager vi på byens mest besøgte marked på Piazza Campo de’ Fiori. Herfra går vi til  
kirken San Luigi dei Francesi og oplever Contarelli-kapellets enestående billedcyklus af Caravaggio.  
Derefter går vi til kirken Sant’ Ignazio de Loyola. Frokost på egen hånd. 
Om eftermiddagen ser vi på ét af verdens vel nok mest berømte springvand Fontana di Trevi.  
Fælles afslutningsmiddag på en hyggelig restaurant.  

Fredag d. 14. oktober 

Efter morgenmaden tager vi afsked med Rom og Caravaggio og besøger kirken Basilica di Sant’ Agostino. 
Herefter er der tid til shopping, sightseeing, kirkebesøg mv. efter eget valg. Frokost på egen hånd. 
Kl. 14.30: Afgang med bus fra Hotel Genio mod Roms Lufthavn.  
Kl. 18.15: Afgang fra Roms Lufthavn mod Billund. Mellemlanding i Frankfurt. Flyselskab: Lufthansa.  
Kl. 22.35: Ankomst til Billund Lufthavn, hvorfra der er afgang med bus til Aarhus.  
Kl. 00.30: Ankomst til Musikhuset i Aarhus.  

 


