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Romas fontener er begrunnelse nok
for å reise til den evige stad
Den romantiske poeten Percy shelley
Helt fra antikken har Roma vært kalt
«regina aquarum; eller vannenes d ronning».
Vannet er Romas sjel, sies det også. Ikke
uten grunn. Fontenesafari betyr at vi
k ommer til å ha et spesielt fokus på vannet
og dets betydning for byen. Det betyr at vi
kommer til å jakte på fontener og dvele litt
ved deres mange fascinerende historier.
Men det betyr ikke at vi ikke får med oss de
andre viktige severdighetene. Fontenene vil
vise vei også til disse!

Lørdag 15. oktober

Formiddagstur: Vi gjør oss litt kjent i nærområdet.
Vi går fra Piazza Farnese mot Kapitol, Romas og hele verdens «hode». Vi får
med oss bl.a. den evig siklende maskefontenen, «Skilpaddefontenen», det jødiske
kvarteret, en spennende historie om Cenci-familien og teateret Augustus bygget
for svigersønnen. Vi dveler ved Kapitolhøyden, «den p erfekte plassen», med
en opphøyet ro over Romas larm. På veien hjem vandrer vi via Piazza Venezia,
innom jesuitterkirken Il Gesu med sine flotte takmalerier og allegoriske figurer,
over det antikke tempelområdet på Largo di Torre Argentina. Vi beveger oss
i gatene der Pompeius teater lå, der Julius Cæsar ble drept 15 mars år 44 f.kr.
Plassen i seg selv er spennende nok!
Ettermiddagstur til Peterskirken og Petersplassen
Vi kan oppleve Berninis storslagne Petersplassen og k olonnaden som liksom
fanger menneskene inn på plassen. Vi ser på de flotte fontenene, obelisken og
noen andre fontener i nærheten. Vi går på «forsoningens vei», Via Conciliazione
over mot Engelsborg, opprinnelig Hadrians gravmæle, som også har vært både
pavebolig og fengsel. Engelsborg-broen har sitt navn etter alle englestatuene, som
Bernini har laget to av. På vei tilbake vandrer vi via Chiesa Nuova og den meget
spesielle fontenen, Suppeterrinen.
Felles middag.

Historie.

Vi er opptatt av det som gjør livet rikt, meningsfullt og vakkert. På våre
turer vil vi glede oss over kunstutstillinger, museumsbesøk, musikk

va n n .

opplevelser og vandringer i bymiljøer og landskaper, hvor vi kan ta og

K u n s t.

som oppstår når vi deler opplevelser og inntrykk.

føle på historien. Vi legger vekt på det sosiale samværet og fellesskapet

Roma gir opplevelser på mange plan.
I tillegg til fontener vil vi på turen fokusere litt på den berømte maleren, Caravaggio og se mange av hans bilder. Han er, ca 400 år etter
sin død i 1610, kanskje den «hotteste» av de italienske malerne for tiden. Vi skal også fokusere på og studere mange av den store Berninis
arbeider. Han var meget produktiv og har satt sitt preg på byen på mange måter.
OPplegget blir:

Vandreturer; formiddagstur og tilbud om ekstra turer på ettermiddagen. Kåserier/foredrag/samling hver dag før vi går ut; for å sette ting litt
mer i perspektiv. Kort briefing før ettermiddagsturen for de som ønsker å være med på den.

Roma har gjort mer for vannet og vannet mer
for roma enn noen annen by. På turen møter
vi, side om side med andre severdigheter,
både gamle og nye vannledninger med antikke
og nyere bydelsfontener, fontener i parker og
palasser og offentlige og private rom.

Søndag 16. oktober

Formiddagstur: Vi oppdager Caravaggio.
Vi starter ved Pantheon, kanskje det flotteste antikke byggverket i Roma. Vi ser
mange flotte fontener og noen av Caravaggios mest berømte bilder, passerer Augustus
fredsalter, Ara Pacis, og hans gravmæle, Augusteo. På Corsoen, besøker vi en norsk
helgenkonge. Ved Spansketrappen kan vi drikke vann fra pappa Berninis båtfontene.
Fra Monte Pincio har vi praktfull utsikt over byen og ender opp på Piazza del Popolo,
folkets plass, der tidligere tiders dannelsesreiser startet. Her finner vi monumentale
fontener og en 3300 år gammel ekte egyptisk obelisk.
Ettermiddagstur for de som orker mer gammel stein
En spennende vandring fra Piazza della Repubblica med den erotiske Najadefontenen til
Piazza Sant Ignazio.
Mandag 17. oktober: Formiddagstur med palassbesøk

Vi besøker Villa Doria Pamphili og ser to bilder av Caravaggio og annen flott kunst.
Vi finner den slitne vannbæreren, Il Facchino og naturligvis Fontana di Trevi som nå
er nyoppusset. Ikke langt unna finner vi noen merkverdigheter, som en antikk kjempefot i marmor, en forstenet katt på en gesims og et s jarmerende vannur. Vi stopper ved
Dominikanernes hovedkvarter og finner Berninis spøkefulle elefant med en obelisk på
ryggen. Vi ender opp på Piazza Navona, turistenes dagligstue som er åpen døgnet rundt.
Ettermiddagstur for de som orker enda mer gammel stein:
En kort vandring rundt Santa Maria Maggiore. Tilbud om kveldstur til Trastevere.
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Tirsdag 18. oktober: Formiddagstur: Piknik på Aventin-høyden

Aventin er en meget idyllisk og rolig oase i byen, med en praktfull utsikt over byen.
Her oppe finner vi det berømte «nøkkelhullet» og flere interessante kirker. På veien
går vi over Tiber-øya og det spennende området ved Piazza della Bocca della Verita,
Sannhetens munn, en antikk «løgndetektor». Her er det templer fra republikkens tid.

Felles middag.

Romas historiske sentrum er en

Tilbud om ettermiddagstur:
San Giovanni in Laterano som er Romas hovedkatedral. På plassen foran står Romas
høyeste obelisk. Like ved finner vi den hellige trapp, som Helena, keiser Konstantins
mor, skal ha brakt med seg fra Jerusalem. Vi besøker Porta Maggiore og ser hvordan
akveduktene og bymurene var en viktig del av bybildet i antikkens Roma.
Onsdag 19. oktober:

stenørken. Her finnes knapt et
tre å se. Men denne stenørkenen
er ikke død. Den sprudler og
gis liv og friskhet fra vann som
strømmer og bruser fra et utall
fontener og vannposter.

Tid til litt shopping. Hjemreise.

Påmeldingsfrist

mer info

Priser

Påmelding så raskt som mulig,
og senest 14. juli. Begrenset antall.

www.romasfontener.com
www.facebook.com/romasfontener
Alle får utdelt et skriftlig d etaljert
program for hver dag.

13.050,- kr per person i delt dobbeltrom
kr 2.300,- i tillegg for singelrom.
Prisen inkluderer:
• Flyreise og hotell • Frokost på hotellet
• Felles middag som angitt i programmet
• Inngangsbilletter nevnt i hoved
programmet • Transport til og fra flyplassen.
Prisen inkluderer ikke: • Transport på
de ekstra ettermiddagsturene • Driks og
alkoholholdige drikker.

Påmelding til

Hugo Flaten:
Mail: hugoflaten@gmail.com
Telefon: 90 13 12 79

FlyReise

Reiseleder

Hugo Flaten. Lege og forfatter. Han har
nylig gitt ut boken, “Roma - Fontenenes
by” og er godt kjent i byen. Han vil dele
sine kunnskaper, ikke bare om f ontenene,
men også mye annet interessant om Roma.
Reisen arrangeres av

Askeladden Reiser.
askeladden@askeladden.net
Tel: 32 13 54 50

Vi reiser på ettermiddagen fredag med
Norwegians direktefly fra Gardermoen.
Hjemreise onsdag fra Roma ca kl 1400,
også da direktefly med Norwegian.
Hotellet vårt

Vi bor på Hotell della Torre Argentina.
Det er et 3-stjerners hotell med en flott
beliggenhet, midt i det historiske Roma.
Det er bare 5 minutters gange til steder
som Pantheon, Piazza Navona og Campo
dei Fiori. Hotellet er dermed et veldig godt
utgangspunkt for være vandringer. Hotellet
har en hyggelig takterrasse. Wi-FI på alle
rom.

Vi vil legge til rette for andre felles
måltider hvis det er ønskelig. Disse
betales separat.
Turen gjennomføres ved
minimum 10 betalende gjester.
Vi tar forbehold om at det kan bli
endringer i programmet, men lover at
det alltid skal være til det bedre. Også
forbehold om prisendringer som er utenfor vår kontroll som for eksempel økte
flyskatter, avgifter, valutaendringer o.a

Romas kjenningsmelodi - lyden av rennende vann

