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Det är många som drömmer om att resa tillbaka i tiden. 
Tänk att få uppleva historiska händelser och träffa 
mänsklighetens stora personligheter. 

Tidsresor AB gör det möjligt! Genom en tidigare 
oupptäckt tidsparadox och med hjälp av de av Einstein 
upptäckta maskhålen, har vi tagit patent på en av de 
först fungerande tidsmaskinerna.

Res med oss och upptäck det förgångna! Våra kunniga 
reseledare hjälper dig på färden och finns till för att göra 
din resa till en förstklassig upplevelse. Låt dig svepas med 
genom historien på ett äventyr utan gränser.
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Romartiden
p r e s e n t e r a r s t o l t

Grattis. Du håller i din hand en resebroschyr om 
romartiden. Förmodligen innebär detta att du 
funderar på eller har bestämt dig för att resa med 
Tidsresor AB till romarriket. Vi gratulerar till ett 
gott val!

På överenskommet datum kommer du att mötas 
av en av våra reseledare vid Orhem, Skarpnäck. 
Reseledaren kommer sedan ledsaga dig och dina 
medresenärer till den på hemlig plats uppställda 
tidsmaskinen.

När vi väl reser tillbaka till romartiden blir vår an
komstplats staden Jerash som ligger i utkanten av 
riket. Härifrån går det bra att färdas till häst eller till 
fot vidare till det romerska imperiets alla provinser 
och utkanter.

I denna broschyr kan du läsa mer om resmålen och 
börja förbereda dig för ditt livs äventyr.

Tillbaka till 
Romartiden

“ V i  g e r d i g  t i d l ö s a  u p p l e ve l s e r ”



romarriket 
870 år efter roms grundande – 117 e. kr.

Gallia Illyrium

Värmen ligger tungt över Hispania. På de 
öppna fälten strålar solen och i städerna 
hänger dofterna och färgerna likt vackra 
mattor.

Hispania ger eko i riket för sina stor
slagna marknader, där man kan tillskansa 
sig både saker man behöver och saker man 

inte visste fanns. Ett 
besök rekom

menderas.

I de nordvästra utkanterna av det romerska 
riket ligger provinsen Gallia, i folkmun 
Gallien. Här växer granskogarna täta och 
mysterierna frodas. 

Gallia är känt som hemvist för druiderna 
och deras uråldriga magi – och det sägs att 
det bor en vis magiker någonstans långt 
inne i de mörka galliska barrskogarna ...

Rom. Det mäktiga imperiets huvudstad. 
Maktens centrum och kulturens högdal. 

When in Rome, do as the romans do, 
brukar det heta. Ett säkert val är ett besök 
på den världsberömda tavernan som finns 
i huvudstadens mitt. Alldeles i närheten 
finns också imperiets religiösa centrum, 
där man kan fördjupa sig i trosfrågor. 

Även Forum Romanum är värt ett besök, 
och har  man tur kanske man här träffar på 
någon av Roms senatorer.

Aegyptus var en gång centrum för det 
storslagna Egyptiska riket. I dag är det blott 
en provins till Rom, men en väl så ansedd 
sådan.  Provinsen har en särställning bland 
de romerska provinserna och räknas som 
kejsarens privata egendom.

Sevärt i Aegyptus är det omtalade 
biblioteket i Alexandria, som har en av de 
största boksamlingarna i imperiet. Här 
huserar också några av de bäst skriftlärda 
i hela riket.

Rom

Aegyptus
Hispania

I den nordöstra delen av det romerska 
riket ligger halvön Dalmatia och provin
sen Illyrium. Här finns ett rikt utbud av 
den romerska stridskulturen. Det sägs i 
folkmun att Illyrium är epicentrum för den 
gladiatoriska konsten. 

Provinsen tillhandahåller f lera 
 gladiatorskolor och för den som vill se 
 gladiatorspel är detta antikens Mecka.


