
Programma Romereis 2017 
Wijzigingen voorbehouden! 

 

 

 
1e dag = maandag 15 mei 
Ochtend 
 verzamelen op Rotterdam The Hague Airport (05.00-05.15 uur) 
 inchecken – afscheid nemen – douane  
 verzamelen bij de gate (ca. 06.25 uur) 
 Transavia-vlucht van Rotterdam naar Rome Fiumicino; vluchtnummer HV 6035  
 busrit naar hotel; inchecken hotel; bagage stallen; evt. omkleden 
 welkomstlunch  
 
Middag 
 introductiewandeling, o.a. langs: 

-  Stazione Termini 
-  Thermen van Diocletianus (alleen van buiten) 
-  Piazza della Republica / Naiadenfontein 
-  Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (naar binnen) 
-  Fontana dell’ Aqua Felice 
- Piazza del Quirinale: obelisk + ambstwoning Italiaanse president + uitzicht 
-  Piazza Venezia 

 monument van Victor Emanuel II (beklimming) 
 introductiewandeling (vervolg), o.a. langs: 

- zuil van Trajanus 
-  Via dei Fori Imperiali / diverse keizerfora 
- boog van Constantijn 
- Colosseum (alleen van buiten; zaterdag naar binnen) 

 
Avond 
 gezamenlijke avondmaaltijd 
 (geen verder avondprogramma omdat de dag al vroeg begonnen is) 
 

 
2e dag = dinsdag 16 mei 
Ochtend 
 Piazza del Campidoglio / ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius  
 Capitolijnse Musea  
 
Middag 
 Forum Romanum 
 Pantheon  
 Sant’ Ignazio 



Avond  
 gezamenlijke avondmaaltijd 
 Romantisch Rome 1: Spaanse Trappen + Fontana della Barcaccia (en omgeving) 
 

 
3e dag = woensdag 17 mei 
Ochtend 
 Ostia  
 
Middag 
 Sint Paulus buiten de muren (Basilica San Paolo Fuori Le Mura)  
 Thermen van Caracalla  
 
Avond:  
 gezamenlijke avondmaaltijd 
 Romantisch Rome 2: Piazza Navona (met de Vierstromenfontein van Bernini) 
 

 

4e dag = donderdag 18 mei 
Ochtend 
 Galleria Borghese 
 
Middag 
 wandeling eerst door de Villa Borghese, daarna langs 

- Trinità dei Monti (alleen van buiten) 
- mausoleum van Augustus (alleen van buiten) 
- Ara Pacis (alleen van buiten) 
- Engelenburcht (Castel Sant’ Angelo) (alleen van buiten) en Engelenbrug  

 bezoek aan Vaticaanstad 
- Sint-Pietersplein (Piazza San Pietro) 
- Sint-Pieter basiliek (Basilica San Pietro)  
- cryptegangen onder de basiliek 
- beklimming van de koepel van de Sint Pieter 

 
Avond 
 gezamenlijke avondmaaltijd 
 Romantisch Rome 3: Piazza del Populo en Pincio-heuvel (‘ijs en uitzicht’) 
 

 

5e dag = vrijdag 19 mei 
Ochtend 
 Basilica Santa Maria Maggiore 
 San Clemente  
 Basilica San Giovanni in Laterano (Sint Jan van Lateranen) (alleen van buiten)  



Middag  
 Catacomben van San Callisto (rondleiding door lokale gids) 
 Quo Vadis-kerkje  
 
Avond 

 vrije avond! (géén gezamenlijke maaltijd)  zie regels voor de tijden! 
 

 
6e dag = zaterdag 20 mei 
Ochtend 
 Vaticaanse Musea  
 
Middag 
 Boog van Constantijn 
 Colosseum (naar binnen) 
 
Avond 
 gezamenlijke avondmaaltijd 

 Romantisch Rome 4:  
- Piazza Colonna: zuil van Marcus Aurelius / Palazzo Chigi  
- Trevifontein (Fontana di Trevi) 

 

 
7e dag = zondag 21 mei 
Ochtend 

 koffers inpakken / kamer opruimen / kamercontrole / uitchecken uit hotel 

 keuzeprogramma 
- optie 1: Nederlandstalige (RK) kerkdienst/misviering in de Kerk der Friezen  
- optie 2: bezoek aan en beklimming van de Engelenburcht (Castel Sant’ Angelo) 

 
Middag 

 wandeling over de Gianicolo-heuvel via Piazzale Giuseppe Garibaldi 

 Trastevere (wijk) / Santa Maria in Trastevere (kerk) 

 laatste pauze in Rome  

 slotwandeling vanuit Trastevere naar 
- Tibereiland / Portico d’Ottavia / Theater van Marcellus 
- Forum Boarium / Bocca della Verità / Circus Maximus  

 terug naar hotel  / klaarmaken voor vertrek / met bus naar Rome Fiumicino 
 
Avond 

 inchecken / douane / iets eten op eigen gelegenheid / verzamelen bij de gate 

 Transavia-vlucht van Rome Fiumicino naar Rotterdam; vluchtnummer HV 6038  

 bagage oppikken / afscheid nemen van elkaar / hereniging met ouders  


