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Rom fascinerar och inspirerar!



2    WONDER ROME För mer information och bokning - www.wonderrome.com eller ring 0039 06 647 640 50

Välkommen till fascinerande Rom!
WONDER ROME välkomnar dig till Rom och hjälper dig gärna att uppleva eller kanske återupp-
leva den eviga staden. Här får du som nyfiken och aktiv resenär inspiration, tips och kunskap om 
Rom med omnejd. Ta med kameran och upptäck Roms själ.

På dagtid erbjuder WONDER ROME lärorika och underhållande upplevelser som ger dig känslan 
av det äkta Rom med Vatikanen. Få städer som Rom kan erbjuda expertguidning med toppkva-
litet och på ditt modersmål.

Hyr en cykel av oss och upptäck mer av Rom. Sväng in på vägarnas drottning, Appia Antica, och 
utforska katakomberna och monumenten belägna i Roms regionalpark.

På kvällstid erbjuder WONDER ROME underbara och oförglömliga middagsupplevelser, och när 
solen färgar himlen röd på kvällen bjuder staden på en exotisk atmosfär.

Caput Mundi – världens huvudstad överraskar alltid med nya intryck, sevärdheter, shopping, ku-
linariska och kulturella upplevelser. En stad som formats av historien – mittpunkten för Romar-
riket och romersk-katolska kyrkan. En fascinerande arena, där varje stadsdel och kvarter bjuder 
på sin historia. Om stenar kunde tala så skulle de berätta allt för dig... 
WONDER ROME hjälper dig en bit på vägen. 

Välkommen att uppleva Rom!  
För mer information och bokning - www.wonderrome.com eller ring +39 06 647 640 50

   Benvenuto!
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Rom är den eviga staden med "La Dolce Vita" – det 
ljuva livet. Här ska du koppla av och njuta, men sam-
tidigt skapa minnen för livet. Låt oss ge dig känslan av 
det äkta Rom baserat på vår djupa kunskap och långa 
erfarenhet.
Wonder Rome är som researrangör registrerad hos ita-
lienska myndigheter och vi har vår resebutik i centrala 
Rom. Vi erbjuder guidningar och aktiviteter tillsam-
mans med lokala experter. Våra upplevelser passar dig 
som vill upptäcka Rom på bästa sätt och uppskattar per-
sonlig service.
Alla upplevelser är försäkrade och har resegaranti. 
Det är en trygghet för dig. Dessutom får du direkt från 
Rom personlig service och assistans på svenska. Innan 
du reser till Rom kan du ställa frågor via mejl eller bli 
uppringd på fast telefoni. På plats är du välkommen att 
besöka butiken för tips, råd eller hyra en cykel.

Välkommen att uppleva Rom med WONDER ROME hälsar Johanna!

   WONDER ROME – din guide i Rom

Resebutik och kontakt

WONDER ROME
Your guide in Rome
Via Andrea Provana 4/a
00 185 Rom, Italien

E-mail: info@wonderrome.com
Hemsida: www.wonderrome.com

      facebook.com/wonderrome

Tel: +39 06 647 640 50
Mob: +39 328 88 80 190
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Upplev en exklusiv guidning av det antika och klassiska Rom på ditt 
modersmål.  Stadspromenaden ger dig en bra introduktion till det du 
bör se när du besöker staden och bjuder på:

•  En lärorik och underhållande upplevelse med auktoriserad skandina-
visktalande lokalguide.
•  Känslan av Rom med bl.a Roms bästa torg och fontäner. Lär dig mer 
om Trevifontänen, Hadrianustemplet, Pantheon, Piazza Venezia, Na-
tionalmonumentet (Viktor Emmanuel II) och mycket mera. 
• Unik sightseeing med guidning av Colosseum, Forum Romanum och 
Trajanus Forum. Utforska sedan området på egen hand och i egen takt.  
• Följ turen i egen takt och hör guiden bättre med våra hörlurar.  

Colosseum – Forum Romanum
Trajanus Forum – Piazza Venezia
Nationalmonumentet – Trevifontänen  
Hadrianustemplet – Pantheon -
Piazza Navona 

Den eviga staden är en fascinerande plats som 
bjuder på en spännande resa genom antiken, medel-
tiden, renässansen, barocken och fascismen fram till 
dagens Rom. Njut av atmosfären, historiens vingslag 
och professionell vägledning.

Bli expert på Rom med denna exklusiva guidning som 
börjar med Roms mest kända sevärdhet Colosseum. 
Din engagerade "Romambassadör" börjar med en 
utsidesguidning av Colosseum och Antikens Rom. Du 
får veta mer om de olika monumenten, kolonnerna 
och ruinerna i Forum Romanum och Trajanus Forum. 
Utforska sedan det arkeologiska området på egen 
hand utan stress, guiden visar var du kan lösa biljet-
terna (utan lång kö).

Resan fortsätter mot Trevifontänen och in i det klas-
siska Rom för att inte missa viktiga byggnader, mäk-
tiga kyrkor, historiska gränder och vackra fontäner. 
Upplev Pantheon, en av de få intakta byggnaderna 
från antiken, vars mäktiga kupol aldrig upphör att 
förundra. Du kommer garanterat upptäcka nya kultu-
rella pärlor du inte kände till innan stadspromenaden 
avslutas vid Roms vackraste torg, Piazza Navona, de-
korerat av barockens mästare Borromini och Bernini.  

Din skandinavisktalande Romguide delar med sig 
av sina kunskaper på ett underhållande sätt och du 
får en unik guidning över romarriket och det klas-
siska Rom. Passa på att fråga om tips och råd för din 
fortsatta tid i storstaden! 

FAKTARUTA:

PRIS: €30 per person. 

NÄR: Dagligen. Kontrollera tillgänglighet 

vid bokning.  

VARAKTIGHET:  3 timmar (promenad) 

MÖTESPLATS: Colosseum tunnelba-

nestation (vid tidningskiosken utanför 

ingången).  

KLÄDSEL/VÄDER:  Bekväma skor och 

skydd för sol eller regn. 

VIKTIG INFORMATION:  Promenaden sker 

gemensamt i mindre grupp. Har gruppen 

färre än 10 skandinavisktalande deltagare 

genomförs guidningen på engelska (Du 

informeras i god tid innan).

AVBOKNINGSREGLER:   

Avbokning senast 72h innan = 80 % åter-

betalning. Avbokning 72h eller mindre = 

ingen återbetalning.  

   Roms bästa sevärdheter 
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Antikens Rom upplevs bäst med expertguide och på ditt modersmål! 
Utforska och lär dig mer om Antikens sevärdheter och det historiska 
Romarriket i det arkeologiska utgrävningsområdet. Upplevelsen 
bjuder på:

• Auktoriserad lokalguide som talar skandinaviska (svenska/norska).  
• Lärorik och underhållande guidad promenad genom Colosseum, 
Palatinen, Forum Romanum och Kapitoliumhöjden.
• Inträdesavgifter och förbokat inträde, du undviker kön.
• Hörlurar, följ turen i egen takt och hör guiden bättre.  

Colosseum eller den flaviska amfiteatern, kärt barn 
har många namn. Upptäck insidan av Colosseum – 
världens största amfiteater och ett av världen sju 
nya underverk – med vår skandinavisktalande ex-
pertguide. Den flaviska amfiteatern med sin funk-
tion och olika våningar återuppväcks tillsammans 
med minnena om kejsare, gladiatorer och blodiga 
kampspel. Den guidade vandringen fortsätter sedan 
upp på Palatinen, en av Roms sju kullar.  Här grun-
dades enligt legenden staden Rom och här bodde 
de romerska kejsarna. Upptäck kejsar Augustus hus, 
Apollotemplet  samt beskåda den fina utsikten över 
Rom och Cirkus Maximus. Våra följeslagare Romulus 
och Remus, Konstantin, Julius Caesar m.fl. bjuder på 
makt, politik, religion och historia under promena-

den längs med den heliga vägen, Via Sacra, och du 
får lära dig mer om kända basilikor, forum och tri-
umfbågar. Det arkeologiska  utgrävningsområdet är 
listat på UNESCO:s världsarvslista och den grundliga 
rundvisningen avslutas med Kapitoliumhöjden, där 
borgmästaren fortfarande styr Rom. 

Minns din resa till Romarriket - som underhållande 
och lärorik - utan några problem att förstå guiden. 
Unna dig en expertguidning över det arkeologiska 
utgrävningsområdet på ditt modersmål.

FAKTARUTA:

PRIS: €50 per person. 

NÄR: Dagligen. Kontrollera tillgänglighet 

vid bokning.  

VARAKTIGHET:  3 timmar (promenad) 

MÖTESPLATS: Colosseum  

KLÄDSEL/VÄDER:  Bekväma skor och 

skydd för sol eller regn. 

VIKTIG INFORMATION:  Promenaden sker 

gemensamt i mindre grupp. Har grup-

pen färre än 10 skandinaver genomförs 

guidningen på engelska. (Du informeras i 

god tid innan). 

AVBOKNINGSREGLER:   

Avbokning senast 72h innan =  80 % 

återbetalning.     

Avbokning 72h eller mindre = ingen 

återbetalning. 

Colosseum – Palatinen
Forum Romanum – Kapitoliumhöjden

   Antikens Rom
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Spar tid och upplev de bästa sevärdheterna i museerna på skandi-
naviska. Upplevelsen bjuder på en oförglömlig expertguidning med:

• Auktoriserad lokalguide som talar skandinaviska (svenska/norska).    
• Slipp köa till museerna och kyrkan. Förbokat inträde.
• Guidningen omfattar de bästa attraktionerna och galleriorna  i Va-
tikanens museer på ett underhållande och lärorikt vis. Guidningen 
avslutas med Sixtinska kapellet, Sankt Peterskyrkan ingår EJ.
• Lokalguiden visar dig ingången till Sankt Peterskyrkan (utan kö) för 
eget besök UTAN guidning.
• Hörlurar, följ turen i egen takt och hör guiden bättre.  

Vatikanens Pinakotek, en del av Vatikanmuseerna.

Vatikanen är listat på UNESCOs 
världsarvslista och nästan obliga-
toriskt att se vid en resa till Rom. 
Vatikanmuseerna, med sin ma-
jestätiska konstsamling, är bland 
världens mest uppskattade mu-
seer. 
Gå förbi kön och upplev museer-
na utan problem. Din expertgui-
de talar skandinaviska (svenska/
norska/danska) och svarar gärna 
på frågor under guidningen. Upp-
täck samlingarna av antika staty-
er, kartor, fresker och målningar. 
Lär dig mer om Michelangelo, Ra-
fael, konst, symboler, påvar, his-

toria, makt och religion. 
Besöket avslutas i påvens priva-
ta kapell- Sixtinska kapellet - för 
att beundra den kända skapel-
seberättelsen med bl.a. yttersta 
domen.  Du kan på egen hand 
besöka Peterskyrkan. Vatikangui-
den visar dig direktingången till 
Peterskyrkan där du slipper stå i 
kyrkans kö.

Låt vår expertguide dela med sig 
av sina kunskaper och underhål-
la dig under en tvåtimmars vis-
ning av Vatikanmuseerna som är 
bland världens största museer. 

FAKTARUTA:

PRIS:  €50 per person.  

NÄR: Måndag-lördag. Kontrollera 

tillgänglighet, vissa datum är det ingen 

visning.

LÄNGD: 2 timmar (promenad)  

MÖTESPLATS: Utanför museernas ingång, 

Viale Vaticano. Mer information vid bok-

ning.   

KLÄDSEL/VÄDER: Sträng säkerhetskon-

troll och minns att det är en religiös 

plats. Vid ingång kontrolleras klädsel och 

accessoarer. Ingen släpps in med shorts, 

linnen och korta kjolar som slutar ovan-

för knäna. Långbyxor rekommenderas 

för män och bara axlar skall vara täckta. 

Skrymmande väskor och större ryggsäck-

ar deponeras i garderoben tillsammans 

med långa paraplyer och vassa föremål 

(korkskruvar, saxar, fickknivar m.m.). 

Notera att du på egen hand får gå tillbaka 

och hämta dina deponerade föremål.  

VIKTIG INFORMATION:  Promenaden sker 

gemensamt i mindre grupp. Har grup-

pen färre än 10 skandinaver genomförs 

guidningen på engelska.     

Effektiv guidning är cirka två timmar. 

Säkerhetskontrollen och antalet besökare 

kan skapa flaskhalsar och kan vissa dagar 

fördröja turen upp till cirka 3 timmar. 

Avbokningsregler:    

Avbokning senast 72h innan =  80 % åter-

betalning. Avbokning 72h eller mindre = 

ingen återbetalning. 

   Vatikanmuseerna med Sixtinska kapellet 

Vatikanmuseerna – Sixtinska kapellet
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Få en helhetsupplevelse av världens största museum och kyrka – gå 
förbi köerna med vår expertguide och följ med på en informativ och 
underhållande guidning av Vatikanen på svenska/norska.

• Vår auktoriserade lokalguide talar skandinaviska (svenska/norska/
danska)
• Inträdesavgift med direktingång till Vatikanmuseerna ingår, undvik 
köerna .
• Upplev en upplysande guidning av Vatikanmuseerna, Sixtinska ka-
pellet och Sankt Peterskyrkan som omfattar okända pärlor såväl som 
huvudattraktionerna. Lär dig mer om Vatikanen, konst, historia, påvar 
och katolska kyrkan.
• Hörlurar, följ turen i egen takt och hör guiden bättre.  

Vatikanstaten är en av de mest be-
sökta platserna i Rom. Här finns en 
storslagen samling av konstverk och 
arkitektur utförda av världshistori-
ens mest kända konstnärer och arki-
tekter. Prakt, glans, lyx och överdåd 
råder – du lär inte bli oberörd, sna-
rare överväldigad!

Upplev Vatikanmuseerna, Sixtinska 
kapellet och Sankt Peterskyrkan på 
bästa sätt med direktingång och ex-
pertguide som talar svenska/norska. 
Du förstår allt utan problem, spar tid 
och kan njuta av konstskatterna och 
de bästa sevärdheterna. Låt besöket 
bli ett minne för livet. Se mäster-
verk utförda av bl.a. Rafael, Miche-
langelo, Caravaggio och Botticelli. 

Upptäck magnifika och unika samlingar  av romerska statyer, antika 
kartor, målningar och gobelänger. Beundra freskerna i Rafaels rum 
och Sixtinska kapellet och lär dig även mer om de dolda budskapen i 
konstverken.
Guidningen fortsätter med den magnifika Sankt Peterskyrkan. Här 
finns bl.a aposteln Petrus, påven Johannes II och drottning Kristina 
begravda bland påvegravar och de vatikanska katakomberna.  Vår ex-
pertguide vägleder dig genom basilikans huvudattraktioner som La 
Pietà,  Berninis baldakin, skulpturer och reliker. Slutligen informeras 
du om Petersplatsen där påven Franciskus på söndagarna välsignar 
besökarna . 

Guidningen omfattar de bästa sevärdheterna i museerna, Sixtinska 
kapellet och Sankt Peterskyrkan av en skandinavisktalande expert-
guide med förtur i kön och varar cirka tre timmar. En helhetsupple-
velse av Vatikanen du inte får missa!

FAKTARUTA:

PRIS: €60 per person. 

NÄR: Måndag-lördag. Kontrollera till-

gänglighet, blackoutdatum finns.

LÄNGD: 3 timmar (promenad) 

MÖTESPLATS: Vid museernas ingång, 

Viale Vaticano. Exakta detaljer vid bok-

ning.  

KLÄDSEL/VÄDER: Sträng säkerhetskon-

troll och kom ihåg att det är en religiös 

plats. Vid ingång kontrolleras klädsel 

och accessoarer. Ingen släpps in med 

shorts, linnen och korta kjolar som slutar 

ovanför knäna. Långbyxor rekommen-

deras för män och bara axlar skall vara 

täckta. Skrymmande väskor och större 

ryggsäckar deponeras i garderoben till-

sammans med långa paraplyer och vassa 

föremål (korkskruvar, saxar, fickknivar 

m.m.). Notera att turen avslutas vid Sankt 

Petersplatsen, ej i museerna, du får på 

egen hand gå tillbaka och hämta dina 

deponerade föremål.

VIKTIG INFORMATION:  Promenaden sker 

gemensamt i mindre grupp. Har grup-

pen färre än 10 skandinaver genomförs 

guidningen på engelska.    

Effektiv guidning är tre timmar.

Säkerhetskontrollen och antalet besökare 

kan skapa flaskhalsar och kan vissa dagar 

fördröja turen upp till cirka 4 timmar.

Avbokningsregler:   

Avbokning senast 72h innan =  80 % åter-

betalning. Avbokning 72h eller mindre = 

ingen återbetalning. 

Vatikanmuseerna – Sixtinska kapellet
S.t Peterskyrkan

Vatikanmuseerna, Sixtinska kapellet & S:t Peterskyrkan
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   Magisk vin- och matresa till Castelli Romani 

Bara ett stenkast från Rom ligger ett av Italiens mest kända vindistrikt – de vulkaniska Albanerbergen med 
Castelli Romani. Landskapet är sceniskt med böljande vinfält, skogar, olivlundar och präglas av de två vackra 
kratersjöarna – Albanersjön och Nemisjön. På världens vinkarta finns städerna Frascati och Marino med sina 
vita viner. Andra kulinariska favoriter från trakten är aromfyllda salamikorvar, den smakfulla Pecorino-osten 
och det goda brödet från Lariano och Genzano.

Castelli Romani har sedan antiken varit kejsarnas, romarnas och 
påvarnas favoritrekreationsmål. Följ med på en exklusiv resa som 
tillfredsställer alla sinnen med gyllene vin, gastronomi, kulturella 
och natursköna område.

• Sightseeing och guidning genom storslagen natur och pittoreska 
byar.
• En vinupplevelse med smakfulla viner och rundvisning av en känd 
vingård.
• Besök i de idylliska städerna Castel Gandolfo och Nemi.
• Rustik middag med italienska delikatesser och lokala specialiteter.
• Inhandla italienska delikatesser, såsom olivolja, likör och vin.

Lyxa till och koppla av med en njutbar kväll långt bort 
från Roms trafik. Vår eftermiddagsresa tar dig till en 
magisk värld full av aromer och hänförande omgiv-
ning. Först besöker du en känd vingård där ägaren väl-
komnar dig med en rundvisning av ägorna och dess 
spännande historia.
Du får provsmaka hans viner innan utflykten går vi-
dare med ett besök i Castel Gandolfo. Den eleganta 
staden har utsikt över Albanersjön och mitt på tor-
get står påvens sommarresidens. Färden fortsätter 
med sightseeing genom bergsbyarna för att nå upp 

till pärlan Nemi. Få turister hittar hit och enligt legen-
den strövade jaktgudinnan Diana omkring här. Njut 
av den fantastiska utsikten över Nemisjön och upp-
lev en smakfull middag med härliga specialiteter från 
trakten innan resan bär tillbaka till Rom. Utflykten ger 
även möjlighet att utforska området och shoppa deli-
katesser på egen hand.

Den här upplevelsen är för dig som tycker att den 
lokala maten och naturen är glädjeämnen i livet och 
vill ha något utöver det vanliga.

FAKTARUTA:

PRIS: €110 per person. 

NÄR: Utvalda dagar kl.14.30. Kontrollera 

tillgänglighet  

VARAKTIGHET: 7 timmar (bussutflykt)  

MÖTESPLATS: Marcellus teatern. Exakta 

detaljer vid bokning.

KLÄDER/VÄDER: Utfärden sker med buss 

och kortare promenad vid stopp. I bergen 

kan det vara lite kyligare och en extra 

jacka rekommenderas under vår och 

höst. 

VIKTIG INFORMATION: Bussutflykten sker 

gemensamt i mindre grupp. Har grup-

pen färre än 10 skandinaver genomförs 

guidningen på engelska.    

AVBOKNINGSREGLER:   

Avbokning senast 72h innan =  80 % åter-

betalning. Avbokning 72h eller mindre = 

ingen återbetalning. 

Vingård – Castel Gandolfo
Nemi – Middag
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Denna himmelska kväll garanterar en hög stämningsrik atmosfär!

Avnjut en exklusiv galamiddag med vin och bli förförd av den hänfö-
rande utsikten över Rom och Peterskyrkans upplysta kupol. Middags-
showen är intim och fascinerande. Låt dig förtrollas av Operans pärlor 
och mjuka flygeltoner. En gudomlig operamiddagsshow som tar din 
kväll till oanade höjder vid Vatikanen. All inclusive! 

FAKTARUTA:

PRIS: €89 per person, allt ingår.   

NÄR: Utvalda kvällar kl.19.30.     

VARAKTIGHET:  cirka 2,5 timmar.  

MÖTESPLATS:  Restaurang Les Etoiles 

Via Giovanni Vitelleschi, 34 ,00 193 Rom.   

SPECIALMENY: 1 glas Prosecco, 2 glas vin, 

serverad middag med 10 olika italienska 

specialiteter att avnjuta under kvällen 

(säsongsanpassad galamiddagsbuffé).        

AVBOKNINGSREGLER:      

Avbokning senast 72h innan =  80 % 

återbetalning.     

Avbokning 72h eller mindre = 

ingen återbetalning. 

   Peterskyrkans Operamiddagsshow

Prosecco – Dinnershow
Opera & Panoramaguidning
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   Spanska trappans SpaghettiOperashow

En charmerande och medryckande SpaghettiOpera som hyllar La 
Dolce Vita epoken - "det ljuva livet"-  i Rom.

Showen bjuder på en fascinerande middagsupplevelse med opera 
och folkloretoner. Njut av vinets smakfulla aromer, Roms mest kända 
spaghetti och andra härliga rätter på en av Roms äldsta restauranger.   
En äkta italiensk afton som bjuder på en oförglömlig upplevelse vid 
Spanska trappan. All inclusive! 

FAKTARUTA:

PRIS: €69 per person, allt ingår.    

NÄR: Utvalda kvällar kl.19.30.  

VARAKTIGHET:  cirka 2,5 timmar.  

MÖTESPLATS: Re degli Amici, Via della 

Croce, 33, 00 187 Rom.      

SPECIALMENY: 1 glas Prosecco, 2 glas vin, 

serverad middag med 10 olika italienska 

specialiteter att avnjuta under kvällen 

(säsongsanpassad middag).        

AVBOKNINGSREGLER:      

Avbokning senast 72h innan =  80 % 

återbetalning.     

Avbokning 72h eller mindre =

ingen återbetalning. 

Prosecco – Opera & Folkloremusik 
Dinnershow
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Wonder Rome – Your guide in Rome, är en certifierad resebyrå och turoperatör med ställd resegaranti i 
Rom och följer italiensk lagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet. Vi reserverar oss för 
eventuella prishöjningar som inträffat efter programskrivning och som vi inte kunnat känna till.

Bokning
Du bokar enklast din upplevelse på hemsidan, men du kan också mejla, ringa eller boka på plats i Rom,
Italien.

Betalning
Upplevelsen kan betalas med bankkort, kontant eller mot faktura. Bekräftad bokning betalas omgående 
vid kort- och kontantbetalning. Vid faktura skall hela beloppet vara inbetalt senast 10 dagar efter bok-
ningstillfället och innan upplevelsen påbörjats.

Upplevelseändringar
Guidade turer sker i mindre grupp med skandinavisktalande guide. Har gruppen färre än 10 skandinaver 
erbjuds samma tur på engelska. Vid ersättningstur på engelska blir deltagaren informerad via mejl/ tele-
fon/sms och är skyldig att bekräfta den nya guidningen på engelska. Vid godkännande eller inget svar till 
arrangören anses den nya turen bekräftad och anmälan är bindande. Ordinarie avbeställningsregler gäller. 
Vill deltagaren inte delta i den engelskspråkiga guidningen kan deltagaren boka om eller avbeställa turen 
utan kostnad förutsatt att detta meddelats arrangören.

Lokala förhållanden och oförutsedda händelser kan påverka upplevelsens program där tider, priser, rutt 
och datum kan påverkas. Små tids- och ruttjusteringar räknas ej som inställd tur eller anledning till ersätt-
ning. Vatikanstaten kan utan förvarning stänga av vissa delar av t.ex. Peterskyrkan. Detta räknas ej heller 
som en inställd tur eller möjlighet till ersättning. Guidning av Vatikanstaten genomförs med rundvisning av 
andra höjdpunkter. Vänligen respektera lokala lagar, seder och regler. Respektera klädnormer vid religiösa 
platser!

Deltagare som vill avbryta sitt deltagande i en upplevelse är skyldiga att meddela arrangören/ lokalguiden 
samt återlämna hörlurar innan turen avslutas. Eventuella reklamationer skall göras omgående till arrangör 
på plats i Rom.

Inställda upplevelser
Hela beloppet återbetalas om upplevelsen blir inställd och inte kan genomföras.

Ombokning
Samtliga upplevelser kan ombokas och ändras utan kostnad, förutsatt att avbeställning skett minst 24 tim-
mar före bokad tid.

Avbeställning av bokad upplevelse
Alla avbeställningar måste ske skriftligen eller via telefon för återbetalning.

Avbeställning tidigare än tio dagar före bokat datum ger full återbetalning.

Avbeställning mellan nio dagar och 72 timmar före bokat datum ger en avbeställningsavgift på 20% av 
upplevelsens pris.

Avbeställning inom 72 timmar före bokad tid eller "no show" ger ingen återbetalning.

   Resevilkor
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UNIKA MIDDAGSSHOWER I ROMS HJÄRTA

Bella Notte betyder en underbar natt. Den magiska stämningen 
som uppstår under en middag, där känslor och intryck skapar 
en fantastisk helhetsupplevelse. Berika dig med denna 
enastående känsla och njut av WONDER ROMES 
middagsupplevelser som garanterar en minnesvärd 
kväll i Rom. Ingredienserna är Italiens kulturjuveler. 
Kombinationen av porlande vin, smakfulla rätter, 
Opera, konst och arkitektur bjuder dig på en hän-
förande afton. Ro-
mantisk, charme-
rande, fantastisk, 
fascinerande, 
hänryckande, 
oförglömlig...
välj din exklu-
siva kväll för att 
uppleva en Bella 
Notte.  

Lyxa till din kväll med något utöver det vanliga - en Bella Notte!

Välkommen att boka ditt Rom!
WONDER ROME - Your guide in Rome, Via Andrea Provana 4/a, 00 185 Rom, Italien
Tel: +39 06 647 640 50, Mob: +39 328 88 80 190, E-mail: info@wonderrome.com
Hemsida: www.wonderrome.com,       facebook.com/wonderrome


