
Excursieprogramma Rome: 

Dag 1 vliegreis naar Rome (woensdag) Bustransfer van uw opstapplaats(en) naar de 

luchthaven. Op de luchthaven in Rome wordt u opgewacht door onze hostess die u naar 

de gereedstaande bus begeleidt. Bustransfer naar uw hotel in Rome. Na het inchecken, 

bezichtigen we onder leiding van uw gids enkele bekende symbolen van de stad zoals de 

Spaanse Trappen, de Trevifontein, en de Piazza Navona. Rond 19.30 diner.  

Dag 2: Het Oude Rome We beginnen deze excursiedag met een bezoek aan de             

S. Clemente een van de oudste christelijke kerken van Rome. Onder het straatniveau 

gaan resten van nog veel oudere gebouwen schuil. Ongeveer twintig meter diep zijn 

delen van huizen gevonden die uit de laatste eeuw van de Romeinse Republiek (± 500 – 

27 v.Chr.) stammen en door de grote brand ten tijde van Keizer Nero moeten zijn 

verwoest. Bij de wederopbouw van Rome zijn deze huizen als fundering gebruikt voor de 

nieuwe huizen. Vervolgens brengt uw gids u naar het Forum Romanum, de Zuil van 

Trajanus, het Pantheon, en het Colosseum. We genieten hier van een interessante 

rondleiding waarbij het Oude Rome weer tot leven komt. Rond 17.00 uur bent u terug in 

het hotel. 

Dag 3: Het ‘modernere’ Rome Vandaag staat het hedendaagse Rome centraal. Samen 

met onze gids maken we een wandeling door de wijk ‘aan de andere kant van rivier de 

Tiber’. Naast de vele kerken, palazzo's en pleinen, is de wijk vooral bekend vanwege de 

dagelijkse markt op de Campo de Fiori. Er is voldoende tijd om de markt te bezoeken 

en typisch Italiaanse producten te ruiken, proeven en eventueel te kopen. Vervolgens 

heeft u de tijd om de lunch te gebruiken Na de lunch gaan we naar een andere gezellige 

wijk van Rome: Trastevere. Een kleurrijke volkswijk U zult merken dat het leven hier in 

een ander tempo gaat dan in de rest van Rome! Trastevere is ook de thuisbasis van de 

Gemeenschap van Sant’Egidio, een katholieke lekengemeenschap die zich inzet voor 

zwakkeren in de samenleving 

 Dag 4: Vaticaanstad, lunch, Catacomben St Calliustus Vanmorgen brengen we een 

bezoek aan Vaticaanstad. Onder leiding van onze gids wandelen we over het St. 

Pietersplein, langs de colonnade van Bernini en zien we de indrukwekkende 

St.Pieterskerk. De koepel van Michelangelo steekt hoog boven de basiliek uit. Ook 

brengen we een bezoek aan de Vaticaanse musea waarin u onder andere de Sixtijnse 

Kapel vindt. Vier jaar lang werkte Michelangelo aan de beroemde fresco’s in deze kapel. 

We gebruiken een lunch (niet inbegrepen) nabij het Vaticaan. Na de lunch reizen we via 

de Via Appia naar de Catacomben van St. Callistus. Tijdens een rondleiding waant u 

zich terug in de dagen van de eerste Christenen. 

 Dag 5: Sta Maggiore en Galleria Borghese en weer naar huis We beginnen de dag met 

een bezoek aan de Sta. Maria Maggiore, de grootste Mariakerk van Rome, en de 

kleine, intieme Sta.Prassede-kerk. In de Galleria Borghese maken we kennis met grote 

kunstenaars, onder wie Caravaggio en Bernini. Hun werken zijn in een unieke 

verzameling bijeengebracht door kardinaal Scipione Borghese. Wandelend door het 

schitterende park Villa Borghese dalen we via de Spaanse Trappen af naar de 

S.Clemente. Zo krijgt u een goed beeld van de vele lagen waarop Rome is gebouwd. In 

de kerk Quattro Coronati bewonderen we de romaanse klokkentoren en middeleeuwse 

fresco’s. De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan de pauselijke basiliek St. 

Jan van Laterane. Terugvlucht naar Nederland. Wijzigingen in het programma zijn 

voorbehouden. 


