
Mandag 19/3 

HUSK: Lille taske (På Forum må ikke medbringes store tasker) med dagbog og faglig 
mappe + noget at skrive med. 

 Regntøj/varmt overtøj. Vi skal være ude en stor del af dagen, og skal besøge
Katakomberne, hvor der er ca. 8 grader året rundt.

Vi mødes uden for hotellet klokken 8.00 og går sammen til stationen, hvor vi skal med
sporvognen ind til centrum. 
Vi skal med sporvogn nummer 8 fra Trastevere Station (9 stop) Piazza Venezia 

Vores station hedder: Roma Trastevere Railway Station 

Formiddag: Besøg i Forum
Romanum 

Tidlig frokost på egen hånd i 
området omkring 
Forum/Colosseum 

12.00 Vi mødes ved Colosseum, hvor
vi skal med bussen (nr. 118) HERFRA 
(13 stop ca. 17 minutter) - Vi står af ved 
Basilica S. Sebastiano 

13.00-15.45 
Via Appia Antica 

Vi skal gå på oldtidens brosten, se 

udsigten ind mod Rom og se den lille 

kirke: Domine Quo Vadis 

15.45 Mødetid ved Basilica San 

Sebastiano 

16.00: Besøg i Katakomberne

Efter besøget bus retur til Roms centrum. Mulighed for besøg i Colosseum på egen hånd. 

Resten af dagen/aftenen fri - I skal være på hotellet senest kl. 01.00 

Rom, 2a 2018



Tirsdag 20/3 
 
HUSK: Lille taske med dagbog og faglig mappe + noget at skrive med. 

Vi mødes foran hotellet klokken 10.00, og går sammen til stationen, hvor vi skal med 
sporvognen over Tiberen. 
 
Vi skal med sporvogn nummer 3 fra Trastevere Station (8 stop) Til Mamorata/Galvani 
Herefter går vi det sidste stykke op ad (ca. 1 km) 
 

10.40-12.00 
Vi ser Santa Sabina (Roms ældste kristne kirke) og udsigten fra den lille appelsinlund Parco 
Savello. 
 
Dagbogsskrivning med udsigt over Rom 
 
Ca. 12.30-15.00  
Fritid og frokost 
 

15.00: Vi mødes på Piazza Venezia foran Victor Emmanuel-Monumentet (se pil ) 

 

 
 
 

15.00- 
”At rejse er at leve”-byløb i H.C. Andersens fodspor 
 
Herefter finder i selv tid til at komme tilbage på hotellet og slappe lidt af. 
 

19.30: Vi mødes foran hotellet 
Vi skal med sporvogn nummer 8 fra Trastevere Station (8 stop) til Arenula/Cairoli 

20.00 Fællesspisning på BellaCarne Via del Portico D’Ottavia 51 (Maden betales af 
klassekassen) Tidligt hjem i samlet flok. 



Onsdag 21/3 
 

HUSK: Lille taske med dagbog og faglig mappe + noget at skrive med. 

 Regntøj/varmt overtøj. Vi skal stå en del i kø udenfor i dag, så kig på vejret. 

 HUSK: INGEN bare skuldre, Crop Tops og hotpants når vi skal ind i kirken. 

 

Vi mødes uden for hotellet klokken 8.00 og går sammen til stationen, hvor vi skal med toget mod 

Vatikanet og Peterskirken. Vi skal med tog fra Trastevere Station - REG7408Cesano Di Roma (2 

stop)  Herefter går vi de sidste ca. 1,5 kilometer 

 

Besøg i Vatikanmuseet  

(med opgaver fra Stine old/religion) 

 

 

En times fri til frokost efter besøget i 

Vatikanet – regn med at det måske bare bliver en 

sandwich.  Vi mødes igen ved Peterspladsen 

(kø’en) Tidspunktet får i, når vi ved hvornår vi er 

ude af Vatikanmuseet. 

 

 

Besøg i Peterskirken 
 (med opgaver – Tip en 13’er)  

Der er præmie til dagens bedste gruppe. 

 

 

Efter besøget:  

Mulighed for besøg i Peterkirkens kuppel 

 

 

 

Eftermiddagen fri 
 

 

18.30: Vi mødes foran hotellet til dagbogsskrivning 

I får nærmere besked efter vejret 

 

Ca. 19.30: Fri aften 
 

I skal være på hotellet senest kl. 01.00 



Torsdag 22/3 
 

HUSK: Lille taske med dagbog og faglig mappe + noget at skrive med. 

 Regntøj/varmt overtøj. I skal være ude hele dagen. 

 HUSK: INGEN bare skuldre, Crop Tops og hotpants når i skal ind i kirkerne 

 

Vi mødes uden for hotellet klokken 10.00 og går sammen til stationen, hvor vi tager sporvognen 

til Piazza Venezia.  Herfra byløb på egen hånd. I skal gå i de grupper der har lavet ”Kirke-

forberedelser” sammen. (I skal ikke gå flere grupper sammen) 

I skal selv sørge for at komme hen til ”jeres” kirke - Opgaver er i mappen. 

I sørger også selv for frokost undervejs. 

 

Der er præmie til bedste hold. 

 

 

15.00 Vi mødes ved 

Metrostationen San 

Giovanni 

 

Fælles: Besøg i 
Laterankirken og ved 
Scala Santa 

 
Evt. byløb fortsat 
 
 

Vi mødes ved hotellet kl. 
19.00 - Dagbogsskrivning i 
Trastevere 

 
20.00 Fællesspisning på 
Grazia e Grazielle 
På hjørnet af Via Della Paglia bag 
Santa Maria in Trastevere 
 
I skal være på hotellet kl. 01.00 
 


