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zaterdag 7 tem. dinsdag 10 mei 2022
met reisleider Patrick Vandemoortele

Rome, de eeuwige stad, volgens de legende gesticht door de tweeling
Romulus en Remus is gebouwd op zeven heuvels en ligt aan de Tiber. In
Rome komt 2700 jaar geschiedenis tot leven. De stad werd het centrum
van macht van het grote Romeinse Keizerrijk, waar oa het Pantheon, het
Colosseum, het Forum... getuigen van zijn.
Maar Rome is ook hart van de katholieke Kerk, en residentie van de Paus.
Hij woont en werkt in Vatikaanstad, een zelfstandige staat in Rome, met een
eigen veiligheidsdienst, de ‘Zwitserse Wacht’ De stad telt 4 grote pauselijke
basilieken die eeuwenlang katholieke pelgrims naar Rome lokten.

Het Colosseum

Maar het is ook een plezante stad om in te kuieren, door de steegjes, langs
de vele pleinen, met fonteinen en gezellige terrasjes.
Tijdens onze wandelingen passeren we bezienswaardigheden uit alle
tijdsperken. Vb De ruïines van de grote thermen uit de keizerlijke tijd, oude
kerken uit de vroeg-christelijke tijd, de grote renaissancepaleizen, het barokke
Rome van de kunstenaars Bernini en Borromini….
De stad is een groot museum, maar we nemen af en toe ook een welverdiende
pauze en genieten van het culinaire Rome: het lekkere Italiaanse ijs, de
‘gelato’ in alle kleuren, en nog zo veel meer.

St. Pietersbasiliek

We verblijven in het goede 2* hotel Capitol, dichtbij het station Roma Termini.

Engelenburcht

Het Pantheon

Inbegrepen: 2 deskundig begeleide excursies in
het Nederlands met plaatselijke gids.
1. het Vatikaans Museum en Sint Pietersbasiliek
2. het Colosseum en het Forum.
Bezoek aan de indrukwekkende Sint Pietersbasiliek
gebouwd tussen 1506 en 1626 met bijhorende Sint
Pietersplein. Alle grote Romeinse kunstenaars hebben er
zijn er
gewerkt. De pièta van Michelangelo, het grote baldakijn van Bernini
de grote trekpleisters.
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Het Vatikaans museum herbergt kunstschatten uit de Romeinse
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Egyptische oudheid, religieuze voorwerpen, prachtig beschilde
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en zelfs moderne kunst. Het hoogtepunt is de Sixtijnse kapel, met
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Michelangelo beschilderde plafond. Hier komen de kardinalen samen
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Het Colosseum, het grootste amfitheater, bood plaats aan 55.000
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die er gratis voorstellingen bijwoonden. Meestal waren dit gevechte
dieren.
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Het Forum was het hart van het politieke,
commerciële en juridische leven in Rome.

Inbegrepen: Vlucht, begeleiding, logement op basis van kamer en ontbijt,
de 2 begeleide excursies ter plaatse. Tranfert van de luchthaven naar Rome met de
Leonardo Express, welkomstdrankje en 3 tickets voor het openbaar vervoer.
Niet inbegrepen: Persoonlijke uitgaven, verzekeringen, eventuele brandstoftoeslag
Single toeslag: € 50
Er kan bij Azuriet reizen een annuleringsverzekering afgesloten worden.
De annuleringsverzekering bedraag 5.8% op de reissom.
Annulerings- en bijstandsverzekering bedraagt 7,5 % op de reissom.
Annuleringsvoorwaarden: Tot 60 dagen voor vertrek € 100 per persoon,
60-32 dagen voor vertrek 50%, - 32 dagen = 100%

PRIJS:
€ 670 per persoon
(op basis van een dubbele
kamer en ontbijt

Meer info en inschrijving via
azuriet.oostende@gmail.com

