
Fogt Studie- & Grupperejser, Vingevej 2, 4760 Vordingborg,  
Tlf. +45 55 36 13 00 mail: fogt@fogtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden reg.nr. 400, CVR-nr. 16212385 
  

Rom, Pompeji & Vesuv 
6 dage / 5 nætter:  

 
 
Vil I virkelig mærke historiens vingesus – så rejs med til 
Rom.  
Ingen hovedstad har en så storslået historie at vise frem: 
Hovedstad i Romerriget med Forum Romanum og 
Colusseum. Verdenscentrum for den kristne kirke med 
Vatikanet midt i byen. Fyldt med paladser, parker, 
pladser, fontæner, kirker og katedraler fra antikken over 
renæssancen og barokken til vore dages minimalistiske 
former. Kulturby længe før begrebet blev opfundet. Her 
flokkedes kulturpersonligheder fra hele verden - specielt i 
1800-tallet, hvor Rom var et ”must” for alle, der var noget 
ved musikken.   
Siden Italiens samling i 1861 hovedstad midt i et land 
beliggende lige der, hvor det billedligt talt knækker over: 
Nord herfor finder vi det rige og regelrette Italien – syd 
herfor det uregerlige og fattige Italien.   
Rom skal opleves til fods – der er kort mellem 
seværdighederne og bliver der for langt, så kører der 
metro!  
I Rom indkvarteres vi på et centralt beliggende hotel 
nær ved hovedbanegården, hvorfra man let kommer 
rundt i byen. Man kan også bo mindre centralt og meget 
billigere.  
Dette er valg, som skal afvejes alt efter hvilket program 
man ønsker.  Rejsen inkluderer en heldagsudflugt til 
Pompei og Vesuv, hvor en lokal guide viser rundt. Som 
alternativ kan en overnatning i Rom udskiftes med en 
overnatning nær Pompei. 
 
Arrangementet inkluderer: 
• Flytransport København-Rom/retur 
• 5 overnatninger i Rom på *** hotel inkl. morgenmad 
• 2 middage i Rom 
• Bustransfer Roms lufthavn-hotel, Rom-Pompei/retur og 

transfer til lufthavn 
• Guide i Pompei og Vesuv (½ dag) 
• Alle obligatoriske afgifter inkl. dansk moms 
 
Link til hotel: http://www.hotelmadisonrome.com/   
 
Mulighed for indkvartering i højere hotelkategori og/eller 
forlængelse af rejsen mod betaling af tillæg. 
 
Kontakt os venligst for yderligere oplysninger. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


