
ROME

Inbegrepen :
•	 Vluchten	heen	&terug	(incl	taksen)	+	airportservice	luchthaven	Zaventem
•	 Verblijf	op	basis	van	3	nachten	incl	ontbijt	in	charmante	&	centraal	gelegen	Hotel	

MUSEUM
•	 Transfers	ter	plaatse	van	luchthaven	naar	hotel	&	terug
•	 Nederlandstalige	reisleiding/gids		van	Brussel	tot	Brussel
Niet inbegrepen :
•	 Verblijfstaksen	(4	eur	per	nacht/per	pers)
•	 Toegangsgelden	&	persoonlijke	uitgaven
•	 Maaltijden	(lunch	&	avondmaal)
•	 Verzekering	(annulatiepolis	:	5	%)
VOORwaaRdEN :
Inschrijvingen  :
Gegarandeerde	afreis	vanaf	10	personen
Inschrijven	tot	2	maanden	voor	afreis
PRIJS :	E	560 pp	(op	basis	van	2-persoonskamer)	–	single	op	aanvraag

Jullie reisleider en gids, Daniel Depoorter is al zo’n 25 jaar in de ban 
van Italië. Als reisleider en gids is hij vaak in Rome en kent de stad 
door en door.  Door de vele bezoeken en dankzij  zijn contacten 
in het Vaticaan 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, geschiedenis en godsdienst, gekruid met verrassende ver-
halen en anekdotes over keizers en pausen. Daniël  spreekt boven-
dien vloeiend Italiaans en kent de gewoontes van de Romein als 
geen ander. Onder zijn begeleiding  ontloop je  de toeristenvallen. 

4 daagse Nederlandstalige begeleide reis

Door zijn contacten in Rome kom je binnen de muren van het Vaticaan, voorbij de Zwitserse wacht en bezoek je verborgen pareltjes die je als 
gewone toerist niet vindt. Het geeft aan je citytrip een extra beleving.
Je beleeft de unieke sfeer van de ‘eeuwige stad’ en geniet van alle facetten van de Italiaanse hoofdstad. Je wordt op een rustige manier perfect 
geloodst door de hectiek van het bruisende Rome, je komt op adem op een mooi terras met een aperitivo of je proeft het heerlijke Italiaanse 
ijs in één van de beste gelateria’s. ’s Avonds ontdek je de typische Romeinse keuken in een volkse en gezellige trattoria. Als extra maak je een 
romantische avondwandeling door de mooiste oude straten van Rome en geniet je volop van Rome by night.

2 afreisdata : 21 maart 2020 & 27 maart 2020
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
-	 lunch	(Italiaanse	specialiteit)
-	 eerste	kennismaking	met	de	stad
-	 bezoek	aan	Sint-Pietersplein	-	Engelenburcht	-	Piazza	Navona	-	Sant’Agnese	kerk	
-	Pantheon	-	Sopra	Minerva	kerk	-	Olifantje	van	Bernini

-	 in	de	vooravond	‘la	passeggiata’	langs	via	Ottaviano	en	via	Cola	di	Rienzo
-	 terug	in	het	hotel
-	 avondmaal	in	een	volkse	trattoria
-	 romantische	avondwandeling	langs	Piazza	Navona,	Engelenburcht	en	Vaticaan	by	night.

dag 2  bij afreis 21/03/20 wordt het programma van dag 2 en dag 3 omgewisseld
-	 wandeling	Piazza	del	Popolo	-	Tridente	-	Via	dei	Babuino	-	Via	del	Corso	-	Via	dei	
Condotti	(grote	modehuizen)	-	Cafe	Greco	(bekendste	koffiehuis)	-	Spaanse	Trappen

-	 bezoek	aan	de	Sint-Pietersbasiliek
-	 12.00	u:	Angelus	door	de	paus	op	het	Sint-Pietersplein
-	 vrije	lunch
-	 met	de	metro	naar	het	oude	Rome
-	 Colosseum	-	Boog	van	Constantijn	-	Forum	Romanum	-	Markten	van	Trajanus	
-	Fori	Imperiali-	Piazza	Venezia		-	monument	Vittorio	Emanuele	II	-	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	familiaal	restaurant

dag 3	
-	 bezoek	aan	Campo	Teutonico	binnen	de	muren	van	het	Vaticaan	(exclusief	bezoek!)
-	 bezoek	aan	“Sermoneta”,	wereldberoemd	om	de	handschoenen),	via	Frattina,	Trevi	fontein
-	 vrije		lunch
-	 bezoek	aan	de	Vaticaanse	musea	en	de	Sixtijnse	kapel	
-	 vrije	tijd	om	te	shoppen,	ijs	en	aperitief	via	Cola	di	Rienzo	-	via	Ottaviano
-	 terug	naar	hotel
-	 avondmaal	in	gezellig	Romeinse	trattoria

dag 4 
-	 uitchecken	uit	de	kamers	
-	 Campo	dei	Fiori	(mooie	markt)	-	Joodse	wijk	-	Trastevere	-	Schildpaddenfontein	
(mooiste	fontein	in	Rome)	-	Kattenforum

-	 vrije	lunch	-	namiddag	shoppen	of	bezoek	aan	de	Engelenburcht
-	 terug	in	hotel
-	 transfer	naar	de	luchthaven

•	 Exclusieve	citytrip	met	klein	gezelschap	met	begeleiding	door	
Romekenner

•	 Verschillende	invalshoeken	om	de	te	stad	te	ontdekken
•	 Volop	genieten	van	de	ITAlIAANSE	sfeer,	dineren	bij	volkse	&	
authentieke	trattoria’s	(prijsgunstige	locaties!),	bezoek	o.m			
binnen	de	muren	van	Vaticaan	voorbij	de	Zwitserse	Wacht

VaNdaMME REIzEN
Torhoutsesteenweg 355, 8210 Veldegem

Tel.:050/28.80.40 - veldegem@vandammereizen.be

VluchtgegeVens: heen sn3175 Brussel 07u50 – Rome 09u55
 terug sn 3184 Rome 21u20 – Brussel 23u25


