
 
Torsdag den 13/12 18 
Flyafgang fra Danmark: Der er 
planmæssig afgang 7.25 fra 
Aalborg og afgang kl. 10:20 fra 
Kastrup.  
 
Ankomst til Rom: Forventet 
ankomst til Roms lufthavn kl. 
12:55. Efter at have fået 
bagagen udleveret beder vi om at 
man straks går gennem sikker-
hedskontrollen og ud i ankomst-
hallen.  
 
Ved ”meeting point” mødes vi 
med Helge Kamp.  
 
Bustransport fra lufthavnen til 

hotel: Under busturen vil Helge 
Kamp fortælle løst og fast om 
Rom og orientere nærmere om 
programmet for de kommende 
dage.  
 
Aftenprogram: Efter at have 
pakket ud, slappet lidt af efter 
rejsen, mødes vi med Helge 
Kamp foran hotel Arenula kl. 
18,00 for at tage ud på en lille 
slentretur, der fører os til 
Ristorante Alfredo alle Scorfa.  
 
Dette spisested kan føre sin 
historie helt tilbage til 1907 og 
drives i dag af Mario Mozzetti, 
der havde en bedstefar, som var 
overtjener her i 1914, da den 
legendariske Alfredo opfandt sin 
berømte pastaret.  
 
Siden er ”Fettuccine Alfredo” 
blevet et stykke af Roms historie. 
Marios bedstefar købte restau-
ranten i 1943 og i dag fører Mario 
de stolte traditioner videre.  
 

Efter middagen fortsætter turen i 

den lune romerske vinteraften - 

måske med et lille stop under 

varmelampen på en af de små 

cafeer foran Pantheon. 

 

 

 

 

 

 

 
Fredag den 14/12 18 
Dagen med mulighed for 
juleindkøb om formiddagen, 
unik besøg i Peterskirken og 
skøn middag på Terra di Siena 
om aftenen 
 
 Vi mødes med Helge Kamp ved 
bussen (samme sted som vi blev 
sat af ved ankomst) kl. 14,30 for 
at begive os til Peterskirken.  
 
Efter besøget i Peterskirken går 
turen videre til et af Roms abso-
lut bedste indkøbsområder, hvor 
vi får mulighed for at stifte 
bekendtskab med alle de 
spændende butikker.  
 
Under turen bliver der også tid til 
cafebesøg – for vi er jo på 
livsnyderrejse og omkring kl. 
19,30 kikker vi indenfor i det 
hyggelige Ristorante Terra di 
Siena. Terra di Siena betyder 
direkte oversat Sienas land.  
 
Og med dette navn indikeres det, 
at vi her skal opleve det gode 
Toskanske køkken.  
 
Spisestedet drives da også af en 
charmerende og meget kvali-
tetsbevidst toskansk familie.  
 
Det er således et særdeles godt 
og velrenommeret køkken og 
atmosfære i flotte omgivelser, 
der skal danne ramme om afte-
nens dejlige middag i Rom.  
 

Efter middagen fortsætter vi over 
Piazza Navona og Piazza Campo 
dei tilbage til vores hoteller.  
 

Lørdag den 15/12 18 

Formiddagstur og frokost på 

Ristorante Alle Fratte di 

Trastevere.  

Vi mødes kl. 11,00 foran Hotel 

Sole for at tage på en hyggelig 

tur gennem den jødiske ghetto 

over Tiberøen til det smukke 

kvarter Trastevere, der af mange 

omtales som det mest ærkero-

merske område i Rom.     

 

 

 

 

 
Her besøger vi bl.a. Santa Maria 
in Trastevere. Uden et besøg i 
denne kirke bliver det ikke rigtigt 
jul påstår Helge Kamp.  
 
Og hvis man så spørger ham, 
hvor det bedste spisested i Rom 
ligger, kan man være sikker på at 
han siger i Trastevere. Her spiser 
vi naturligvis frokost. En rigtig 
dejlig frokost, som vennerne på 
Ristorante alle Fratte di Trasteve-
re har planlagt til deres 
stamgæst.  
 
Efter frokost vil der være tid til at 
hygge sig på egen hånd og 
måske kikke ind i nogle af de 
butikker vi tidligere har stiftet 
bekendtskab med.  
 
Bella notte di Roma. Bella notte 
di Roma. At slentre gennem det 
smukt oplyste Rom om aftenen 
er en meget betagende oplevelse 
og en god afslutning på en god 
dag.  
 
Og hvem ved, måske får nogen 
også lyst til at hænge lidt ud på 
Piazza Navona eller Piazza della 
Rotonda inden turen går tilbage 
til hotellet.  
Ikke alle kommer tidligt i seng 
denne aften i Rom.  
 
Søndag den 16/12 18 
 En sidste tur og afsked med 
Rom. Og hjemrejse En sidste 
tur og afsked med Rom. 
Formiddagen er på egen hånd, og 

mange vil sikkert forbi Trevi-
fontænen for at kaste en ”soldi” 
og ønske sig tilbage til Rom, som 
traditionen foreskriver.  
 

Hjemrejse: Vi mødes ved 

bussen kl. 11,00 for at tage til 

lufthavnen. Da flyet afgår kl. 

13,25 og da der kan være 

voldsom trafik på dette tidspunkt 

af dagen, er det vigtigt at alle 

møder op til tiden.        

Foreløbigt program    

 

 ITALIEN - ROM – JULE LIVSNYDERTUR MED HELGE KAMP  
Der er mere jul i Rom end der er i London og Berlin tilsammen - og så er vejret endda så meget bedre!  

 


