
 
 

Antika Rom 6-10 mars 2023 
Res med Mimosa till Rom och möt våren! 

 
”Alla vägar bär till Rom” 
Rom har många epitet:  
”Den eviga staden/La Città Eterna”  
”Staden på de sju kullarna” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oavsett hur många gånger du varit i Rom finns alltid nya saker att 
upptäcka. I mars arrangerar vi en resa till Rom. Guidade vandringar med 
svensk guide under tre förmiddagar. Boende i centrum av Rom på 
fyrstjärniga Hotel Ponte Sisto i närheten av Trastevere. Privat transfer till 
och från flygplatsen inklusive transporter till olika sevärdheter. 

 
En dag ägnar vi 
åt Vatikanmuséet 
med Sixtinska 
kapellet och 
Peterskyrkan - 
den katolska 
världens 
centrum. Vi 
hämtas vid 
hotellet av vår 
privata 
limoservice. 
 



Vi bor endast 8 minuters 
promenad från Piazza 
Navona med sina många 
barer. Inte långt ifrån 
piazzan ligger Pantheon 
som är från 100-talet efter 
Kristus. Under antiken var 
Pantheon en helgedom åt 
alla gudar..   
 
 
 
 
 

 
Under våra guidade promenader, 
som leds av vår svenska guide, 
besöker vi bl.a. Spanska trappan, 
Fontana di Trevi och just 
Pantheon. Kanske njuter vi av den 
populära drinken Aperol spritz på 
någon trevlig bar. Vår guide tipsar 
om lämpliga restauranger och 
sevärdheter... 
 
 

 
Tid ges att njuta av ”den 
eviga staden” på egen hand 
med möjlighet att se och 
kanske återse en del av vad 
denna stad har att erbjuda av 
mat, dryck och sevärdheter.  
En av dagarna håller 
redaktionschefen på 
Vatikanradion, Charlotta 
Smeds, ett fördrag i Svenska 
kyrkans lokaler vid Piazza 
Farnese. 
 

Tips på litteratur:  
Kristina Kappelin / Charlotta Smeds: Rom, maten och människorna. 
Köp boken och ta med den till Rom så signerar Charlotta den. Reser du 
med till Capri, och tar med boken, så lovar vi att Kristina Kappelin också 
kommer att signera boken. 
 
 



Ingår: 
Flyg till Rom. 
Transfer till och från flygplatsen 
Boende på fyrstjärniga Hotel Ponte Sisto, www.hotelpontesisto.it/sv/ 
Frukost på hotellet alla dagar. Vissa transporter i Rom. 
Entréer och svensk guide. 
Föredrag av Charlotta Smeds på Svenska kyrkan i Rom. 
Avslutningsmiddag på Nannarella, Osteria, Trastevere.  
Direktflyg den 10 mars till Arlanda med SAS från Rom kl 11.25 ankomst 
Arlanda kl 16.30. 
 
Pris:18 200:- 
  
Bokning gör du enklast genom att skicka mejl till Mimosa kulturresa; 
bokning@kulturresa.se, ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i 
förekommande fall). Observera att namnen skall vara stavade som det 
står i passet. Ange även postadress, mobilnummer, e-postadress. 
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga 
anmälan till Mimosas Bg 130-3049. Ange namn och resa! 
Anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa 
kulturresas konto. 
I de fall arrangören ställer in resan återbetalas anmälningsavgiften. 
 
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för 
eventuella justeringar i programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej 
råder över. Mimosa kulturresa ab ställer resegarantier hos 
Kammarkollegiet och är medlem i Svenska Resebyrå- och 
Arrangörsföreningen. 
 
Kontaktuppgifter 
Björn Malmberg, 0708 890 790 eller bjorn.malmberg@kulturresa.se 
 
 
 
 
 
 
  
Res med Mimosa Kulturresa – ”Det vill gärna bli bra!” 
 
 


