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Forslag til rejseplan 
 

Dag Program 
Dag 1 Ved ankomsten til Rom bliver gruppen afhentet i lufthavnen, og der er samlet transfer til 

hotellet. 
 

Dag 2 Gruppen bliver mødt på hotellet af en dansktalende guide, som vi sørge for en hyggelig 
sightseeing til fods. Der bliver blandt andet mulighed for at opleve Trevi Fontænen, Den 
Spanske Trappe og via Condotti, som er Roms mest eksklusive indkøbsgade. 
Vi fortsætter turen gennem byens maleriske gydeer til et af verdens bedst bevarede 
oldtidstempler Pantheon. Rundturen slutter på Campo de´Fiori omkring kl. 12.30. 
 

Dag 3 Vi kører på udflugt til et vinområde ca. 25 km. syd for Rom. Området hedder ”Castelli 
Romani” (de romerske borge) og bjergbyerne er berømte for deres hvidvinsproduktion og 
hyggelige atmosfære. 
 
Ca. 2 km. udenfor Frascati ligger det lille landsted Anta Benedetta. Her produceres finere 
eksportvine, såsom ”Frascati d.o.c. superiore”, ”Cannellino”, ”Spumante” og ”Muffato 
Nobile”. I forbindelse med vingården er der et godt lokalt landkøkken, hvor deltagerne i 
fællesskab skal på madlavningskursus. En del af frokost-menuen bliver til under vejledning 
af landstedets kok. Undervejs er der naturligvis mulighed for at nyde et glas af den lokale 
hvidvin. 
 
Efter madlavningen serveres en komplet traditionel italiensk frokost. Sidst på eftermiddagen
vender gruppen tilbage til Rom. 
 
 

Dag 4 Hotellet ligger i umiddelbar nærhed af mange af Roms største seværdigheder, og det er 
derfor oplagt at opleve byen til fods. Gruppen bliver hentet af en dansktalende guide og vi 
går til Forum Romanum og Colosseum beliggende ved Venedig pladsen. Guiden fører os 
forbi områdets største seværdigheder, og rundturen giver et godt indtryk af datidens højt 
udviklede samfund. Turen slutter ved Colosseum omkring kl. 12.30. 
Resten af dagen er til fri disposition. 
  

Dag 5 Efter morgenmad på hotellet er der transfer til lufthavnen og hjemrejse til Danmark. 
 

 

En belønningsrejse skal efter vores mening 
gerne indeholde kulturelle indslag, skabe ny 
inspiration og fælles oplevelser. Italiens 
hovedstad Rom opfylder samtlige kriterier til 
fulde, og er et oplagt rejsemål for enhver 
firma- eller personaletur. 


