Studietur til ROM september 2016
3a
Historie A og Old C

Program:
Mandag d. 19. september:
Vi mødes i Københavns Lufthavn kl. 08.15 i terminal 2. Vi flyver med Norwegian
Airlines, flynummer: D81021


Vi har billetter og I skal sørge for pas og alle andre nødvendigheder til jer selv.
Huskeseddel: PAS, det blå sygesikringskort, studiekort, GODE VANDRESKO
(vi kommer til at gå en hel del), tjek vejrudsigt og medbring passende tøj,
blok/papir som kan tages med på tur, blyanter, telefon, penge, pengebælte,
kamera, en mobil som kan filme, evt. en lille rygsæk, et dækkende sjal til
kirkebesøg. Lad være med at medbringe alt for dyre sager.



Vi flyver kl. 10.20 og ankommer til lufthavnen Rom Fiumicino, ca. 12.55.

Derefter skal vi med tog til vores hotel:

Hotel Villa Rosa
Via Giovanni Prati, 1
00152 Rom
Tlf.: (+39) 06 58 10 243



Ca 15.30. Byvandring: Det hippe Rom og affaldsbjerget. Turen slutter med
udsigt over Rom ca 18.30

Tirsdag d. 20. september:


Formiddagens program. Vi mødes kl 8.30 på hotellet og går mod Peterskirken
gennem middelalderbyen . Efter besøg i kirken er der mulighed for at gå op i
kuplen og i krypten, dog for egen regning. Husk at der er dresscode, så alle skal
være klædt anstændigt (ingen bare skuldre, ingen alt for korte nederdele,
ingen shorts, ingen hovedbeklædning, etc, se linket her:
http://mv.vatican.va/3_EN/pages/z-Info/MV_Info_Consigli.html.)



Frokost på egen hånd i nabolaget



Eftermiddagens program: 14.15. Vatikanmuseet. Der udleveres opgaver. Vi
regner med at slutte arbejdsdagen ca. kl. 17.

Onsdag d. 21. september:



Formiddagens program: Vi mødes kl. 8.45 på hotellet. Forum Romanum,
Colosseum og evt. Sankt Clemente



Eftermiddagens program: Feltarbejde i grupper med AT-projektet.



Vi mødes kl 17.30 i en passende park (måske nede ved Tiberen) og hører om
gruppernes fremskridt. Arbejdsdagen slutter ca. 18.00

Torsdag d. 22. september:



Heldagstur til Napoli. Afgangstidspunkt ca 8.00. Hjemkomst til hotellet ca
21.00. De nærmere afgangs- og hjemkomsttidspunkter aftales senere da vi
køber billetterne i Rom

Fredag d. 23. september:


Formiddagens program: Vi mødes 9.00 og besøger to små overskuelige museer.
Først Museo storico dell’arte sanitaria, som er et lille medicin-historisk
museum. Dernæst National Roman Museum, Crypta Balbi, som illustrerer Roms
byhistoriske udevikling.



Eftermiddagens program: Arbejde med AT-projektet.



Aften: Fælles middag kl. 19.30

Lørdag d. 24. september:


Oprydning på værelserne, Udcheckning senest kl 10.00, bagagen deponeres på
hotellet.



10.00-13.30: Indkøb og sidste-øjebliks kirkebesøg



13.30 mødes vi på hotellet



Vi flyver kl 17.15 med Norwegian D81022. Ankomst København kl 19.45

Det er vigtigt at huske på, at tiderne skal overholdes. Det kan være, at der sker et
eller andet, som gør, at vi må ændre på noget i programmet, men det vil I så få at
vide med det samme.

