
Personalerejse til Castelli Romani 
 
Castelli Romani er et fantastisk 
alternativ til Rom. Området kaldes for 
Castelli Romani (Romani = Romerske, 
Castelli = Borge), da de små byer, som 
ligger drysset ud over landskabet, i 
middelalderen alle besad en adelsborg 
beliggende på byens højeste punkt. I 
renæssance- og barokperioden blev 
Castelli Romani de gejstlige, adelige og 
det bedre borgerskabs fortrukne 
sommeropholdssted, hvilket de mange 
endnu eksisterende pragtvillaer, fra 
disse epoker, vidner om.  
Det naturskønne Castelli Romani er 
faktisk en stor urgammel udslukt 
vulkan, og netop grundet den vulkanske 

jordbund er området specielt egnet til 
vindyrkning. De små bjergbyer i 
området er nu til dags berømte for 
deres hvidvinsproduktion, hyggelige 
atmosfære og mange gode spisesteder. 
 
 

 
 

Dag Program 
 
1. dag 
 

 
Flyrejse København – Rom  
 
Dansktalende ledsager møder gruppen i lufthavnen 
Afgang med bus til Castelli Romani 
 
Ankomst og indkvartering på: 
 
 Hotel Villa Vecchia 
 Via Frascati, 49 
 I-0040  Monte Porzio Catone (Roma) 
 Tlf.: + 39 06 94340096 
 www.villavecchia.it
 
4-stjernet hotel beliggende i Albaner-bjergene med panoramaudsigt omgivet af stor 
park med gamle oliventræer. 
25 km syd for Rom og 3 km fra Frascati’s centrum. 
 
Hotellet er indrettet i moderne stil i et tidligere kloster og kardinalpalads fra det 16. 
årh. I alt 96 klassisk/elegant indrettede værelser. Ideelt til mødearrangementer og 
kongresser, konferencesale udstyret med den seneste teknologi.  
Fitnesscenter til rådighed med jacuzzi, sauna og solarium. Endvidere solterasse med 
swimmingpool (åben i sommermånederne) og dejlig udsigt over bjergene. Hyggelig 
g god restaurant. Shuttlebus til stationen i Frascati.   o

 
 
2. dag 
–  
4. dag 

 
Ophold på valgt indkvartering inkl. morgenmad 
 
Dagene bruges på eget program – Vi er gerne behjælpelige med at bestille 

http://www.villavecchia.it/


 entrebilletter, besøg, middage o.l. 
Se programforslag nedenfor. 
 

 
5. dag 
 

 
Morgenmad på hotellet 
 
Afgang med bus fra Castelli Romani 
Transfer til lufthavn 
 
Flyrejse Rom - København 
 

 
Eksempler på nogle af de aktiviteter vi kan tilbyde i området:  

½ dags trekkingtur med lokalguide   
Trekkingtur med engelsktalende lokal trekkingspecialist igennem Castelli Romani’s natur, historie 
og arkæologi. Disse trekkingture lægges op med minimum 25 deltager – maksimum 50. Der er 14 
forskellige gode trekkingruter i området, hvoraf vi specielt kan anbefale følgende 3 ruter : 
 
Trekking i Tusculum 
Der køres først med bus til Tusculum.  Sagnet beretter at 
Odysseus søn, Telegonos, grundlagde Tusculum. Denne 
lille idylliske by blev senere kendt da diverse store 
personligheder fra oldtiden, såsom Cicero, Cæsar og 
kejser Tiberius, lod deres landsteder opførere dér. 
Tusculum blev jævnet med jorden under paven Celestinus 
III i 1100-tallet. Nutildags er TUSCULUM et naturskønt 
område, med få arkæologiske rester af  oldtidsbyen.   
 

Trekking i Nemi området - Nemisøen                                                       

Der køres først med bus til NEMI. Besøg i Nemi’s historiske 
centrum, som ligger hævet over en af områdes to vulkansøer, 
nemlig Lago di Nemi. Det er en af de mindste bjergbyer i Castelli 
Romani. Nemi har en karakteristisk silhuet og et idyllisk lille 
historisk centrum. Nede ved søen opbevares resterne af kejser 
Nero’s ti pragtskibe, der sejlede rundt på ”jagtgudinden Diana’s 

spejl”, som Nemisøen blev kaldt i oldtiden.   

 
Trekking langs bredden ved Albano-søen 
Der køres først med bus til Albano-søen, hvorfra der fortsættes 
til fods. Der er tale om en oval krater-sø, der i tidernes morgen 
er opstået i den urgamle udslukte vulkan.   
   

 

½ dags kajak- og kanotur på vulkansøen   
Vandsport på Castelgandolfo-søen: kanoer til 1 
eller 2 personer samt dragon boat. Denne aktivitet 



lægges op med minimum 8 deltagere og maximum 10 deltagere af gangen. 
 

½ dags mountain biking rundt om vulkansøen med guide   
Tur på moutianbikes i terrænet omkring Albano-søen. Der er tale om en uddød vulkan, hvor 
krater- skålen nu fremstår som en smuk vulkansø. Moutain bike turen lægges op med minimum 8 
deltagere og maximum 10 deltagere (der kan max. være hold à 10 pax der kører samtidigt). 

 
 
 

Golf Country Club Castelgandolfo 
Denne spektakulære golfbane ved 
Castelgandolfo blev tegnet af Robert Trent 
Jones. Smuk beliggenhed  omgivet af 
gamle oliventræer. Klubhusets 
hovedbygning er fra 1600-talet og 
fungerer som reception og  restaurant/bar 
samt samlingsrum for Countryklubbens hotelgæster (her er der ligeledes reception og 
omklædningsrum for golfspillerne). Gør opmærksom på at man for at spille golf i Italien skal 
opfylde følgende krav: være medlem af en golfklub derhjemme og dermed allerede være i 
besiddelse af et medlemskort (max. handicap på 36) fra en klub derhjemme. D.v.s. at det ikke er 
muligt for nybegyndere at spille golf, og der eksisterer ikke PAY & PLAY baner i Italien. 
Golfkøller skal medbringes hjemmefra. Lørdag og søndag er der ofte golfkonkurrencer, hvorved 
det kan være svært at få plads. 

 

Vingastronomisk opdagelsestur    

i  historiske omgivelser    
På denne opdagelsestur som organiseres af kommunen 
Artena stifter man bekendtskab med de antikke  smage og 
dufte i form af mad og vin i byen Artena’s historiske 
centrum.  
Den gastronomiske skattejagt lægges op med minimum 50 
.   deltagere og maksimum 150 deltagere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team bulding : 4-hjuls drive i Castelli Romani’s antikke grusgrave 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Castelli Romani – Vingård Santa Benedetta 
VINSMAGNING - GRAPPA TASTING - OLIVENOLIE TASTING – VINHØST 

(sæsonpræget) 
WINE & CHOCOLATE TASTING 

Madlavningskursus på Cantine di Santa 
Benedetta 
http://www.santabenedetta.it/index2.htm
Turen går til vingården SANTA BENEDETTA, som er et 
typisk italiensk landsted beliggende 2 km udenfor den 
lille bjergby Frascati. Landstedet producerer finere 
eksportvinene, såsom ”Frascati d.o.c. superiore”, 
”Cannellino”, ”Spumante” og ”Muffato Nobile” samt 
bordvin, der sælges i regionen Lazio. Der er naturligvis 
også adgang til vinkælderen for vores gæster, hvor der 
er salg af Santa Bendetta vine.  
 
  

http://www.santabenedetta.it/index2.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På vingården organiserer man på forespørgsel køkkenskole (min. 15 pax - max. 70 pax), hvor 
deltagerne aktivt deltager i madlavningen. Noget af menuen bliver til under ledelse af landstedets 
folkelige og dygtige ”kogekone” Domenica og vores rejseleders assistance for den ”sproglige” del 
af arrangementet. I sommersæsonen foregår undervisningen udenfor på terrassen med udsigt 
over de herlige vinmarker. Selve middagen nydes senere indenfor i den rustikke og meget 
hyggelige sal, som ligger i hovedbygningen, som er fra 1700-tallet. Salen er indrettet med 
bjælkeloft og gamle terrakottagulve. 
Her er ikke tale om højere gastronomi, men om tilberedelsen af et ægte og traditionelt romersk 
måltid baseret på friske råvarer og klassiske opskrifter, sådan som italienske familier har tilberedt 

retterne igennem mange generationer.  
Der forberedes PRIMO PIATTO; hjemmelavet frisk pasta, hvor deltagerne alle får ”fingrene” i 
pastadejen, lækre ”ciambelle”, en sød, rund tør kage, som man dypper i dessertvinen Vin Santo. 
Undervisningsfasen varer ca. 1-2 timer. Undervejs er der servering af hjemmelavet ”antipasti” 
(hors d’euvres) samt naturligvis vin og gruppen vil, når turen går tilbage til hotellet, have fået en 
dejlig italiensk menu.  
 
Der kan arrangeres køkkenskole både i forbindelse med frokost og med dinner.  
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