
 

Rom med Amelia & M-magasin 
 

30 mars – 3 april 2020 

                          

 
 

Ännu en resa till härliga Italien med M-magasin och denna gång går den till 
Rom där Amelia Adamo återigen visar oss sitt Italien.   
Rom är världens huvudstad, civilisationens vagga och en av världens mest 
älskade storstäder! Här slår historiens vingslag och Rom andas inte bara 
storstadspuls, utan erbjuder även grönskande omgivningar och ett milt och 
soligt klimat året om. Vi upplever den klassiska skönheten, besöker den 
spektakulära parken Villa d’Este och får lära känna Amelias smultronställen. 
Vi fascineras av alla religiösa sevärdheter, vackra torg och mysiga caféer. 
Shopping finns för alla smaker – allt från modehusen på Via Condotti till 
mindre designers och spännande second hand butiker.  
Amelia är med oss de första två dagarna i Rom och därefter kommer Kerstin 
Broström från M-magasin att skämma bort oss! 
Italien bjuder alltid på god mat och som vanligt på M-resorna njuter vi av 
livet och umgås tillsammans! 
 
Dag 1, måndag 30 mars: 
Stockholm - Rom 
Avresa från Stockholm till Rom med ankomst kl 13.40. Här möter vår privata transfer och vår guide 
för dagarna i Rom; Carin Teti Svantesson. Vidare färd till vårt hotell i Roms historiska centrum strax 
bakom Piazza Navona och Pantheon.  Gemensam lunch på en trevlig restaurang nära hotellet.   
Efter incheckning och en stunds vila träffas vi igen för en guidad promenad med Amelia som 
ciceron. Vi ser Piazza Navona som är en av 
Roms vackraste platser i barock stil med tre 
imponerande fontäner.  Vidare till Pantheon 
som är det bäst bevarade antika monumentet i 
Rom och anses vara ett av de viktigaste 
exemplen på den Romerska arkitekturens 
storhet. Kupolen som höjer sig över templet är 
den största i Rom och inuti ligger konstnären 
Rafael begravd. Vidare ser vi Caravaggio-
målningarna i den lilla kyrkan San Luigi del 
Frances precis vid Senaten. Middag 
tillsammans på kvällen och åter till hotellet för 
en god natts sömn. Lunch och middag ingår.  



 
Dag 2, tisdag 31 mars: 
Rom 
Frukost på hotellet och därefter tidig avresa till Vatikanen för att besöka Vatikanmuséet, 
Sixtinska kapellet och Peterskyrkan som är världens största kristna helgedom. Vatikanstaten 
är den minsta staten i hela världen med cirka 900 invånare, egen tidning, postgång och egna 
frimärken. Besöket i Vatikanstaten är en fantastisk upplevelse med alla sina konstskatter. I 
Vatikanstaten pratar man italienska och latin och hälften av invånarna är munkar och nunnor. För 
att markera gränsen mot Italien så går det en hög mur runt hela Vatikanstaten som är hela 3.200 
meter lång. Peterskyrkans kupol är ritad av Michelangelo och kallas ibland för Roms åttonde kulle. 
Den dominerar Vatikanen och fungerar som en trons fyr för miljoner pilgrimer varje år.   
Efter besöket passar det bra att äta lunch på en trevlig restaurang utanför Vatikanstaten. 
Eftermiddagen fri för shopping eller annat. På kvällen ses vi igen för en promenad till Roms folkliga 
och roliga område Trastevere där vi äter middag denna kväll. Frukost, lunch och middag ingår. 
 

 
 
 
Dag 3, onsdag 1 april: 
Rom 
Frukost på hotellet och därefter ger vi oss ut för att utforska lite mer av den eviga staden. Vi ser 
bla Piazza Venezia som är Roms geografiska medelpunkt och domineras av det imponerande 
Viktor Emanuel monumentet, Italiens nationalmonument som även huserar den okände 
soldatens grav. Vidare till Capitolium belägen på den minsta av Roms berömda sju kullar. 
Capitolium var den romerska världens symboliska centrum och här låg stadens tre viktigaste 
tempel. Det vackra torget designades av Michelangelo på 1500-talet och idag ligger här stadens 
rådhus och de berömda muséerna.   
Vi promenerar genom Forum Romanum, det arkeologiska utgrävningsområdet med resterna av 
det antika Roms stadscentrum som tempel, triumfbågar, senatsbyggnaden mm.  
Intill Forum Romanum ligger den gigantiska amfiteatern Colosseum som byggdes 72-80 e.Kr. 
under Kejsar Vespasianus tid. Det var här de grymma gladiatorspelen ägde rum. Vi ser denna 
imponerande amfiteater utifrån.  
Under dagen ska vi också göra ett besök under Trevifontänen i de spännande utgrävningarna. 
Roms mest kända fontän är ritad av Nicola Salvi och byggd på 1700-talet. Fontänen är berömd 
från Fellinis film ”La Dolce Vita” i vilken Anita Ekberg badade i fontänen.  
Eftermiddagen och kvällen fri för egna strövtåg i denna magiska stad! 
Frukost ingår. 



 
 

 
 
 
Dag 4, torsdag 2 april: 
Rom 
Frukost på hotellet och därefter avfärd till den mindre staden Tivoli som ligger öster om Rom på 
sluttningen av Sabinerbergen med vacker utsikt över Rom. Staden är känd för sina två enormt 
vackra villor/parker, båda med på UNESCO:s världsarvslista; Villa d´Este och Villa Adriana. 
Staden som för hette Tibur var de gamla romarnas semesterort. För nästan 2.000 år sedan lät 
kejsare Hadrianus (118 – 135 e.Kr.) skapa en otroligt pampig privat villa med trädgård ”Villa 
Adriana” (Hadrianus Villa). Villan är idag ett vackert utgrävt arkeologiskt område på ca 120 hektar 
och öppet för besökare. Här kan man se rester av badplatser, gästhus och teatrar. 
Inne i själva Tivoli byggdes på 1500-talet en annan imponerande villa; Villa D’Este. Den byggdes 
av Kardinal Ippolito D’Este och är en vacker välbevarad villa men framförallt berömd för sin 
fantastiska trädgård dekorerad med hundratals fontäner! Lunch tillsammans under dagen. Åter till 
hotellet sen eftermiddag.   
På kvällen samlas vi igen för att promenera till Hotel Minerva där vi ska njuta av en aperitif på den 
fina takterrassen med fantastisk utsikt över Rom! Därefter vidare för att äta en gemensam 
avskedsmiddag på en mysig restaurang nära Pantheon. Efter middagen promenerar vi tillbaka till 
hotellet förbi den vackert upplysta Fontana di Trevi denna sista kväll i Rom.  
Frukost, lunch och middag ingår. 
 

 
 

  
Dag 5, fredag 3 april: 
Rom - Stockholm 
Frukost på hotellet varefter det är dags att ta farväl av Italien för denna gång och bege oss till 
flygplatsen utanför Rom för vår flygavgång kl 12.25. Vi flyger med SAS bekväma direktflyg till 
Stockholm.  
Frukost ingår. 



Hotellet 
Hotel Adriano 3* 
Via di Pallacorda 2, Rom 
www.hoteladriano.com  
Ett mycket fint hotell med en läcker blandning av modern och klassisk inredning. Hotellet har ett 
toppenläge mitt i Roms historiska centrum strax bakom Piazza Navona och Pantheon. Obs, bussen 
når ej ända fram till hotellet så man går sista biten ca 10 min.  

  
 

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 22.895 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 23.895 
Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
I priset ingår: 

• Flyg i ekonomiklass med SAS Stockholm–Rom t&r. För andra avreseorter vänligen kontakta 
Relasian. 

• Flygskatter, bränsletillägg och klimatkompenserat flyg t&r 
• 4 nätter i delat dubbelrum på Hotel Adriano 3* inkl frukost  
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter och entréer 
• 4 frukost, 3 luncher och 3 middagar inkl ett glas vin, vatten & kaffe 

• Svensk reseledare under resan i Italien 
• Amelia Adamo som ciceron under de första två dagarna i Rom, därefter Kerstin Broström 

från M-magasin 
  

Ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 4 nätter       SEK 3.795  
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Dricks, avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (5/9-2019).  
Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag.  
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  

 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com          
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