
4-daagse Nederlandstalige begeleide reis 
  
 
Unieke mix van geschiedenis, cultuur, mysterie en dolce vita 
Jullie reisleider en gids, Daniel Depoorter, is al meer dan 25 jaar in de ban van Italië. Als 
reisleider en gids is hij vaak in Rome en kent hij de stad door en door.  
Door de vele bezoeken en dankzij zijn contacten in het Va caan kan hij jullie heel wat 
boeiende verhalen vertellen en plaatsen tonen waar je als toerist achteloos voorbij loopt. 
De wandelingen door Rome zijn een boeiende en aangename mix van cultuur, geschiede-
nis en godsdienst, gekruid met verrassende verhalen en anekdotes over keizers en pausen. 
Daniël spreekt bovendien vloeiend Italiaans en kent de gewoontes van de Romein als geen 
ander. Onder zijn begeleiding ontloop je de toeristenvallen. Door zijn contacten in Rome 
kom je binnen de muren van het Va caan, voorbij de Zwitserse wacht en bezoek je verborgen pareltjes die je als gewone toerist niet vindt. Het gee  aan je 
citytrip een extra beleving. Je belee  de unieke sfeer van de ‘eeuwige stad’ en geniet van alle face en van de Italiaanse hoofdstad. Je wordt op een rus ge 
manier perfect geloodst door de hec ek van het bruisende Rome, je komt op adem op een mooi terras met een aperi vo of je proe  het heerlijke Italiaanse ijs 
in één van de beste gelateria’s. ‘s Avonds ontdek je de typische Romeinse keuken in een volkse en gezellige tra oria. Als extra maak je een roman sche avond-
wandeling door de mooiste oude straten van Rome en geniet je volop van Rome by night.  

PROGRAMMA 
DAG 1 
Vlucht naar Rome vanuit Brussel 
Aankomst in de luchthaven van Rome en transfer naar het hotel Museum, via Tunisi 
Aankomst in hotel en check-in—Vrije lunch— Eerste kennismaking met de stad 
Bezoek aan Sint-Pietersplein en Sint-Pietersbasiliek—Passe o di Borgo (vluchtroute voor 
de paus) – Engelenburcht - Engelenbrug met beelden van Bernini (lijdensverhaal van 
Christus) - Piazza Navona met de Vierstromenfontein van Bernini - Sant'Agnese kerk met 
het hoofdje van de H. Agnes—Sprekende beelden—Pantheon - Sopra Minerva kerk - 
Olifantje van Bernini—Via dei Cestari (winkels voor bisschoppen, priesters en nonnen) - 
Ka enforum—Campo dei Fiori 
In de vooravond ‘la passeggiata’ en jd voor een aperi ef 
Avondmaal in een volkse tra oria—Roman sche avondwandeling Roma by night 
DAG 2 
Exclusief bezoek aan Campo Santo Teutonico binnen de muren van het Va caan, waar 
vroeger het circus van Nero was, waar de obelisk oospronkelijk stond, waar de H. Petrus 
is gestorven aan het kruis en een mysterieus verhaal 
Bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek 
12u00: Angelus door de paus op het Sint-Pietersplein 
Vrije lunch—Met de metro naar het oude Rome 
Colosseum - Boog van Constan jn - Forum Romanum - Markten van Trajanus - Fori 
Imperiali - Piazza Venezia (met het hoofdkwar er van Mussolini) - monument Vi orio 
Emanuele II, altaar van het vaderland - insulae (woonkazernes van het oude Rome) - 
Campidoglio - Santa Maria in Aracoeli met de Bambino Santo - theater van Marcellus 
Bocca della Verità - Romeinse Tempels - Isola Tiberina - Circo Massimo 
Terug naar hotel 
Avondmaal in een restaurant dicht bij het hotel met de moderne Italiaanse keuken 
DAG 3 
Wandeling Piazza del Popolo—Tweelingenkerk—Santa Maria del Popolo —Tridente—Via 
dei Babuino—Via del Corso—Via dei Condo  (grote modehuizen en het hoofdkwar er 
van de Ridders van de Orde van Malta) - Caffè Greco (bekendste koffiehuis) - Spaanse 
Trappen— Bezoek aan 'Sermoneta' (wereldberoemd om de handschoenen), via Fra na, 
Sant’Andrea delle Fra e met originele beelden van Bernini en twee mysterieuze verha-
len—Trevi fontein (muntje gooien) 
Vrije lunch 
Bezoek aan de Va caanse musea en de Six jnse kapel waar jdens het conclaaf een 
nieuwe paus wordt verkozen 
Vrije jd om te shoppen, ijs en aperi ef via Cola di Rienzo - via O aviano 
Terug naar hotel—Avondmaal in gezellig Romeinse tra oria 
DAG 4 
Uitchecken uit de kamers  
Campo dei Fiori (gezellige markt), Joodse wijk, Trastevere, Schildpaddenfontein (mooiste 
fontein in Rome), Por co d’O avia—Trastevere met de Santa Maria in Trastevere (één 
van de oudste en mooiste kerken van Rome) 
Vrije lunch—Terug in hotel—Transfer naar de luchthaven 

Afreis: 16 maart 2023 
VLUCHTGEGEVENS: Heenreis: Brussel 07u30-Rome 09u30 
                                        Terugreis: Rome 21u15-Brussel 23u25 

Exclusieve citytrip met klein gezelschap met begeleiding door 
Romekenner 
Verschillende invalshoeken om de stad te ontdekken 
Volop genieten van de ITALIAANSE sfeer, dineren bij volkse & 
authen eke tra oria’s (prijsguns ge loca es!), bezoek o.m. 
binnen de muren van Va caan voorbij de Zwitserse Wacht 

Inbegrepen: 
Vluchten heen & terug (incl. taksen) + airportservice luchthaven Zaventem 
(vanuit centrale vertrekplaats) 
Verblijf op basis van 3 nachten incl. ontbijt & centraal gelegen Hotel MUSEUM 
Transfers ter plaatse van luchthaven naar hotel & terug 
Nederlandstalige reisleiding/gids van Brussel tot Brussel 
Niet inbegrepen: 
Verblijfstaksen (€ 4 per nacht/per pers) 
Toegangsgelden & persoonlijke uitgaven 
Maal jden (lunch & avondmaal) 
Verzekering (annula epolis: 5,5 %) 
Inschrijvingen: 
Gegarandeerde afreis vanaf 14 personen 
Inschrijven tot 2 maanden voor afreis 
PRIJS: € 605 pp (op basis van 2-pers. kamer)  
            singlesupplement € 150 pp (op aanvraag) 

 

 

V A N D A M M E  R E I Z E N  

Torhoutsesteenweg 355, 8210 Veldegem 
Tel: 050/28.80.40—veldegem@vandammereizen.be 


