
 

 

 

 

 
 

 

5 DAAGSE STEDENREIS ROME 31 

OKTOBER T/M 4 NOVEMBER 2018 

 



 
Dag 1 woensdag: 

Het is even wennen, maar om 5 uur ’s morgens vertrekken we vanuit 

Assen, via Meppel en Zeewolde richting Schiphol. Daar staan de laatste 5 

dames op ons te wachten en nu kan onze reis naar Rome beginnen. 

In Rome aangekomen, staat onze nederlandse gids Karin ons al op te 

wachten. In de bus vertelt ze ons al vast over wat italiaanse gewoontes en 

gebruiken. Als je bv blijft staan tijdens het koffie drinken is het 

goedkoper. Eerst  bestellen, dan betalen en dan het bestelde staand 

gebruiken. En als je in een gelegenheid iets te eten besteld dan moet je 

altijd extra betalen voor het bestek (Coperto) en vaak ook voor een 

mandje met brood. En de koffie op zijn hollands: Caffee Americano. Warm 

is: caldo en water zonder bubbels is Aqua naturala. Handig om te weten!! 

Na een heerlijke lunch in ons hotel gaan we met elkaar op stap. Eerst 

kaartjes kopen voor de metro, want die gaan we de komende dagen 

gebruiken. Daarna bezoeken we de Sint-

Paulus basiliek. Deze pauselijke 

basiliek werd in opdracht van keizer 

Constantijn boven het traditionele graf 

van de apostel Paulus gebouwd. De 

basiliek is 131 meter lang en 

eigendom van het Vaticaan. Voordat we 

naar binnen gaan moeten we door een 

poortje met bewaking. Na al dit 

moois te hebben bekeken zit onze 

eerste bezichtiging erop en gaan we 

weer richting hotel. Het is een 

aangename temperatuur die dag 

en droog. 

6 km gelopen vanmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 2 donderdag: 

Dit beloofd een mooie dag te worden, want we gaan 

het colosseum bezoeken. We krijgen allemaal een 

oortje in, zodat we de Nederlandse, in Rome 

wonende gids Marlie, goed kunnen volgen. En dat is 

wel handig, want het is 

behoorlijk druk !! Ze verteld dat 

30 % van de entree voor de 

restauratie is en de andere 70 

% voor de heer Berlusconi. Zo 

hoor je weer eens wat…..Het 

Amfitheater is gebouwd in de 1e eeuw na Christus 

en was het grootste theater in het Romeinse Rijk. 

Het is o.a gebouwd uit tuf-en baksteen en heeft 80 

ingangen die genummerd waren met romeinse 

cijfers. In het colosseum werden gevechten 

gehouden met wilde dieren en gladiatoren. Naast het colosseum ligt het 

Forum Roman ( het politieke, juridische, religieuze en commerciële 

centrum van Rome in de oudheid) 

Helaas begint het te 

regenen en te onweren en 

moeten we de pocho’s en 

regenjassen tevoorschijn 

halen. Ondertussen 

bekijken we het stadhuis 

van Rome en zien we het 

balkonnetje waarop onze 



koning Willem Alexander en zijn vrouw Maxima staan, wanneer ze op 

bezoek zijn bij de vrouwelijke burgemeester. Van lopen en kijken krijg je 

trek, dus gaan we een lekkere lunch gebruiken in de buurt van het 

stadhuis.  

’s Middags staat het Pantheon op het aangepaste programma. Op het 

plein is het lekker druk, maar jammer genoeg is het Pantheon om 1 uur 

dicht gegaan omdat het Allerheiligen is. Als troost gaan we maar met zijn 

allen een ijsje eten op de Piazza Navona. Hoezo een ijsje eten? Een keuze 

maken uit 150 soorten ijs in een byzonder drukke luxe ijssalon is nog een 

heel karwei. Maar als iedereen van ons  geniet van overheerlijk Italiaans 

ijs, is dat weer snel vergeten en gaan we De Vier Stromenfontein bekijken 

op het plein. Het is een in barokke stijl gemaakte fontein in 1648 -1651. 

De 4 stromen stellen 4 belangrijke 

wereldrivieren voor. De Ganges in Azië, de 

Donau in Europa, de Nijl uit Egypte en de Rio 

de la Plata uit Zuid Amerika. Omdat het 

plotseling hevig begint te regenen, heeft onze 

gids het voorstel om de kerk achter de 

fontein ( Sant ‘Agnese in Agone ) van binnen 

te bezichtigen. Maar meer mensen hebben 

dat idee, dus tegen de tijd dat iedereen 

binnen is, zijn we al behoorlijk nat. De bouw 

van de kerk begon in 1652 op de plaats waar 

de heilige Agnes de marteldood stierf. 

De bouwstijl van deze kerk is barok en 

binnen zijn veel schilderijen te zien. Als we 

de kerk uitkomen is er zo’n overstroming op 

de straten dat we moeten kiezen uit: of in de 

plassen stappen of kolossale sprongen 

maken. 

Helaas voor ons, op onze leeftijd, wordt het 

in de plassen stappen. Maar voordat we in 

ons hotel arriveren moeten we eerst nog een 

andere uitdaging aan: met 24 doorweekte vrouwen in 1 bus zien te 

stappen als deze bij de halte stopt. Makkelijker gezegd dan gedaan, want 

als de bus aankomt, blijkt hij al propvol te zitten. Maar….wij zijn geen 

Vrouwen van Nu als het ons dit niet lukt!! Na deze survival tocht nog een 

laatste stukje met de metro, dan nog even een stukje lopen en dan zijn 

we om 18.30 uur weer terug. Toch weer 10 km gelopen vandaag. 

Als we ’s avonds horen en zien op tv van het hevige noodweer in Italië 

mogen we blij zijn dat we het er zo hebben afgebracht.  

 

 

 



Dag 3 vrijdag: 

De dag begint droog en het is 18 graden. Om 9 uur vertrekken we weer 

met de metro (we worden er steeds handiger in) naar “knooppunt” 

Termini. Vandaar nemen we de rode metrolijn en gaan naar Palazzo 

Barberini. En dan lopen we naar de wereldberoemde 

Trevi fontein. Deze is vooral bekend van de film La 

dolce Vita. De fontein is de grootste en bekendste van 

Rome. 26 meter hoog en 22 meter breed. De fontein 

ligt aan een pleintje: Piazza di Trevi. De fontein is 

gebouwd in opdracht van paus Clemens X11. De bouw 

duurde van 1732 tot 1762. De  mythe wil dat als je met 

de rug naar de fontein staat, de ogen sluit, aan Rome 

denkt en met de rechterhand over de linkerschouder 

een muntje in het water gooit, dat je terug keert naar 

Rome. Na deze schitterende en goed bewaakte fontein 

te hebben gezien, gaan we toch nog weer even naar 

het Pantheon. Het is een antieke tempel van de 2e 

eeuw na Chr.en één van de best bewaard gebleven 

romeinse gebouwen ter wereld. Nu nog in gebruik als 

RK kerk. Gelukkig is het nu wel open en kunnen we de binnenkant 

bewonderen. Op naar het volgende hoogte punt De Spaanse Trappen 

Deze dankt zijn naam aan de spaanse ambassade die hier vroeger 

gevestigd 

was. De 

Spaanse 

Trappen zijn 

gebouwd 

tussen 1723 

en 1725. 

Onderaan de 

trappen staat 

de fontein 

met “de 

lelijke boot “. 

Wie zin heeft 

om de 

trappen te beklimmen of rond te lopen of te lunchen? We zien elkaar weer 

om 2 uur ’s middags links van de trappen zodat een ieder even zijn eigen 

gang kan gaan. Want om 3 uur staat er een rondleiding gepland in Villa 

Borghese. 

Je wandelt door een lange mooie laan naar de Villa Borghese. 

Villa Borghese is vanaf 1902 staatsbezit en nu in gebruik als museum. 

Sinds 1580 was het in het bezit van de rijke familie Borghese. In de 17e 

eeuw werd het door aankoop van aangrenzende landerijen en wijngaarden 



uitgebreid tot het 80 hectare grote publieke park. De villa is overdadig en 

overweldigend gedecoreerd. Beelden van o.a. Bernini en mooie plafond 

schilderijen. Verder schilderijen van Rafael en nu is er 

op dit moment een expositie van Picasso. Maar 

voordat we al het moois mogen bekijken moeten we 

eerst onze tassen in een grote  

bench leggen, die vervolgens op slot gaat. Na de 

rondleiding zijn we wel toe aan een kop koffie of wat 

anders. Op de terugweg willen sommigen van ons wel 

graag gebruik maken van een soort 2 persoons fiets 

met een dakje er boven, of van het treintje, maar 

helaas dat gaat niet meer. Want van veel lopen wordt 

je best wel moe af en toe. Na de bus en de metro zijn 

we er om 6 uur weer. 

Voor wie dat wil nog even met de voetjes omhoog voor het diner begint. 

Later op de avond horen we dat we die dag 12 km hebben gelopen! 

Verbaasd over ons zelf dat we dat kunnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4 zaterdag: 

Vandaag staat de St.Pieter en het Vaticaans museum op het prgramma. 

De schoenen en broeken zijn inmiddels droog, 

dus we kunnen weer. Na een bezoek aan de 

rivier de Tiber gaan we naar de markt: Campo 

di Fiori. Een markt met bloemen, heel veel 

groente’s en allerlei soorten pasta’s, kruiden, 

olijfolie en natuurlijk: tassen, sjaals en hoedjes. 

Het gewicht van de koffer speelt ons een beetje parten, anders hadden we 

vast nog wel meer gekocht. Na de aankopen is er ook nog tijd voor een 

kop koffie op het terras. Dan gaan we snel de bus in, want om 12.30 uur 

is er een lunch besproken vlak bij het Vaticaans museum. Het regent 

weer, dus we zijn blij dat we naar binnen kunnen. We krijgen 6 

verschillende pizza punten. Erg leuk en lekker want op deze manier kan je 

wat smaken uit proberen.   

Na de lunch verdelen we ons in 3 groepjes. Op 

deze manier komen we sneller het museum 

binnen. We lopen voorbij de ellenlange rij van 

mensen, omdat wij gelukkig al kaartjes hebben. 

Binnen gekomen is het een drukte van belang en 

zoals gebruikelijk: security! Onze gids Marlie 

leidt ons weer rond door de tuin en de galerijen. 

Wat een mensenmassa die allemaal hetzelfde 

willen zien. Dat we nu echt op ons gemak de 

beelden, het overweldigende plafond, de 

schitterend wandtapijten en muurschilderingen 

eens goed kunnen bekijken, daar is jammer 

genoeg geen sprake 

van. We moeten door 

van de bewaking. 

Avanti,Avanti!! Maar dan 

komen we uiteindelijk 

toch aan in de sixtijnse 

kapel. Het is één van de bekendste binnenruimten 

ter wereld, vanwege de beroemde fresco’s van 

Michelangelo en omdat het de ruimte is waar in 

conclaaf de kardinalen bijeen komen om een 

nieuwe paus te kiezen. En zoals we allemaal 

weten komt er witte rook uit de schoorsteen als er 

een paus is gekozen. Vanaf het Sint Pieterplein 

kan men dat dan ook zien. Na de sixtijnse kapel 

gaan we de Sint-Pietersbasiliek bezoeken. Maar 

voordat we dat doen staan we nog even op het 

bordes van de kerk en kijken uit over het plein. 



We zien boven ons het balkon waar de paus 

staat als hij de zegen uitspreekt en Nederland 

bedankt voor de bloemen. De kerk is een 

belangrijk bedevaartsoord voor katholieken en 

geldt als de eerste zeven pelgrimskerken van 

Rome. In de kerk gaan we nog met een trap 

naar beneden, want daar zijn verscheidene 

pausen begraven. 

Daarna hebben we een uurtje vrije tijd, zodat je 

zelf nog even kan rondkijken. Als we weer op de 

afgesproken plaats bij elkaar komen is het 

inmiddels donker geworden. De verlichting 

maakt het tot een sfeervol geheel. Nog even 

genieten en dan weer met de metro naar ons 

hotel. 

Daar wacht ons om 19.30 uur weer het diner. 

Dit bestaat altijd uit een voorgerecht. Meestal 

pasta. Daarna vlees of vis met iedere dag iets 

anders erbij. Maar niet veel groente. En daarna 

een toetje. Ook staat er altijd een mandje brood 

op tafel. Onze gids vertelt dat je dat brood 

gebruikt om je bord goed schoon te maken. Als onze buikjes weer rond 

zijn, zoeken we onze kamer op. Het was weer een mooie maar 

vermoeiende dag. We hebben deze dag ons record gebroken. 14 km. 

 

 

 



Dag 5 zondag: 

Na het ontbijt mogen we de koffers in een afgesloten ruimte zetten. Het is 

al weer onze laatste dag en het regent weer een beetje. We gaan met de   

metro naar Circo Maximus. Dit was in de oudheid een groot 

stadioncentrum van Rome. Het circus werd voornamelijk gebruikt voor de 

populaire wagenrennen. Veel wagens sloegen in de bochten om, waarbij 

regelmatig menners uit de wagen vielen en werden meegesleurd door de 

paarden. Het ging er in die tijd niet zachtzinnig aan toe. Van hieruit gaan 

we met bus 118 naar de Catacomben van San Callisto. Maar voordat we 

daar zijn regent het weer behoorlijk en belanden we in een overvolle bus 

met een grote groep die ook naar de catacomben gaan. Nooit geweten dat 

er zo veel mensen in 1 bus kunnen. In de catacomben van Rome werden 

vroeger christelijke romeinen begraven. Het zijn antieke catacomben met 

een tunnelstelsel van ondergrondse begraafplaatsen. Veel tunnels zijn 

kilometers lang en ze hebben soms wel 4 of meer verdiepingen. De 

catacomben van San Callisto werden gemaakt aan het eind van de 2e 

eeuw na chr. In eerste instantie was deze begraafplaats privé, maar later 

werd hij gebruikt als catacomben voor de pauzen. Het is heel 

indrukwekkend om te zien. Wanneer we weer boven de grond komen 

regent het nog steeds . De gids heeft een mooie locatie gezocht voor de 

lunch. Helaas kunnen we door het weer niet buiten zitten.  Maar binnen 

snort het kacheltje en we hebben het gauw naar onze zin. Na de  lunch 

wandelen we via de Via Appia naar de metro. De Via Appia is één van de 

belangrijkste oude romeinse wegen. Meer dan 2300 jaar oud. Af en toe 

lopen we een stuk over de oude basaltblokken. We passeren nog een 

mausoleum ter nagedachtenis voor een keizersdochter. Met de metro 

komen we aan bij de kerk Santa Maria Maggiore.  

 
Deze basiliek is gebouwd op een heuvel en is één van 

de 4 pauselijke basilieken. In deze kerk is ook onze 

prinses Irene getrouwd. Voordat we voor de laatste 

keer naar ons hotel vertrekken,  

 

 

 

 



werpen we nog even een blik in een andere kerk. De  Santa Prassede 2 

straten verderop. Deze is beroemd om zijn schitterende mozaiek. Het is 

werkelijk heel indrukwekkend. Toch weer 10 km gelopen. 

 

 

 
 

 

 

Maar aan alles komt een eind en dus ook aan onze reis. Om 18.00 uur 

worden we weer naar het vliegveld gebracht voor onze terugreis. Het was 

een indrukwekkende reis, soms wat vermoeiend maar we kunnen zeggen:  

we hebben genoten!! 

 

Iedereen bedankt en wie weet tot ziens op een volgende reis. 

Aly en Henny 
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