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Eska Reizen 
ROME 2020 

5-daagse begeleide citytrip naar Rome 

27 tot 31 mei 2020 

Rome - eeuwenoude maar bruisende stad 

 

De geschiedenis van Rome strekt zich uit over 2500 jaar en de stad heeft 
zich in de geschiedenis ontwikkeld als een van de belangrijkste steden van 
de Westerse cultuur.  

Het was de hoofdstad van het Romeinse Koninkrijk, de Romeinse 
Republiek en het Romeinse Keizerrijk. Sinds 1871 is Rome de hoofdstad 
van Italië. Rome is ook de zetel van de paus, die het gezag voert over de 
dwergstaat Vaticaanstad, een enclave binnen de stad Rome. 

Rome is met ongeveer 3 miljoen inwoners ook de grootste stad van Italië. 
De stad is in vele wijken als een openbaar museum met tal van oude 
gebouwen en monumenten. 

Rome is ook een bruisende stad met een eindeloos aantal musea en 
culturele evenementen. De gastronomie is ook niet te versmaden. 

Interesse? 

Heb je interesse, schrijf je dan vlug in! Het aantal plaatsen is beperkt.  

De deelnemers aan vroegere groepsreizen krijgen tot 29 november 
voorrang. Daarna wordt deze reis aan al onze klanten voorgesteld. 

Wens je meer informatie, neem dan gerust met ons contact op. 

 

Programma 

Dag 1 -27/05 

Vertrek naar Rome met aankomst in het hotel rond de middag.  

Vrij middagmaal. 
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Met de metro naar Vaticaanstad waar de gids ons opwacht voor een 4-uur 
durend bezoek. 

Op het programma staan onder andere:  

de Vaticaanse musea: deze musea bevatten maar liefst 70.000 
kunstwerken waarvan er 20.000 voor het publiek zijn tentoongesteld. Het 
is dan ook een van de grootste musea ter wereld. 

de Sint-Pietersbasiliek: de grootste kerk ter wereld staat namelijk in het 
kleinste landje ter wereld (Vaticaan). Met een oppervlakte van 15.160 
vierkante meter biedt deze kanjer plaats aan ongeveer 60.000 gelovigen. 

het Sint-Pietersplein: recht tegenover de basiliek vind je dit prachtige 
plein, dat ook naar de apostel Petrus vernoemd werd. 

De Sixtijnse Kapel: Technisch gezien maakt de wereldberoemde Sixtijnse 
Kapel deel uit van de Vaticaanse musea. 

Terug naar het hotel in de vroege avond voor check-in. 

Avondmaal in de buurt van het hotel. 

 

Dag 2 – 28/05 

Daguitstap buiten Rome.  

We bezoeken de “ Castelli Romani”. Deze castelli liggen in een vruchtbaar 
vulkanisch gebied dat sinds oudsher voor een florerende landbouw heeft 
gezorgd. De voormalige krater wordt opgedeeld door twee meren, het 
Meer van Nemi en het Meer van Albano. 

Wij houden een koffiestop aan het Meer van Albano. Sinds de Romeinse 
tijd was het een gebied dat bezocht werd door de edellieden van Rome 
vanwege het frisse klimaat tijdens de zomer. 

Deze traditie werd gevolgd door de Pausen die nog steeds een 
zomerresidentie hebben in Castel Gandolfo aan het Meer van Albano. 

Middagmaal in Frascati en bezoek aan deze kleine stad. 

In de vooravond terug naar Rome. 

Avondmaal in de buurt van het hotel. 

 



 
Eska Reizen - Rome 2020 eskareizen.com 

Dag 3 – 29/05 

Na het ontbijt bezoeken we te voet Antiek en Barok Rome. Met het 
Colosseum, het Forum Romanum, de heuvel van Palatino.  

Verder langsheen het Pantheon en de Trevi-fontein.  

Middagmaal in de buurt.  

Verderzetting van onze ontdekkingstocht door Rome o.l.v. een 
Nederlandstalige gids. 

In de vooravond terug naar het hotel. 

Avondmaal in de stad. 

  

Dag 4 – 30/05 

Na het ontbijt vrije dag met vrij middag- en avondmaal. 

Hier kan je shoppen, een museum of park bezoeken of gewoon genieten 
van de stad. 

  

Dag 5 – 31/05 

Na het ontbijt inladen van de koffers en vertrek naar Ostia Antica voor een 
bezoek met Nederlandstalige gids.  

Ostia was in de Romeinse tijd de havenplaats van Rome. De stad is 
grotendeels bewaard gebleven en opgegraven. Het is een van de best 
bewaarde Romeinse steden in Italië.  

De opgravingen liggen bij het moderne plaatsje Ostia, dat met onder 
andere de moderne badplaats Lido di Ostia deel uitmaakt van de 
gemeente Rome aan de monding van de Tiber. De naam is afgeleid van 
het Latijnse ostium of riviermonding. 

Van hieruit is het maar een kwartiertje naar de luchthaven. 

In de vooravond vertrek naar België. 
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Prijs en praktische info 

 
Periode 

27/05 – 31/05/2020 

 
Prijs 

In dubbel : 1095 euro per persoon 

Single toeslag : 325 euro. 

  
Inbegrepen 

 vluchten heen en terug 
 4 nachten in een 4* hotel in het centrum van de stad op 10 

minuutjes van het Colosseum 
 4 buffet-ontbijten 
 2 middagmalen en 3 avondmalen 
 transfer heen en terug van en naar de luchthaven 
 de diensten van een gids (NL) gedurende de uitstappen 
 inkomgelden van de volgende bezienswaardigheden 

o Colosseum 
o Vaticaanstad, met de musea, de Basiliek en de Sixtijnse Kapel 
o Forum Romanum 
o Ostia 

 uitstap naar de Castelli Romani 
 2 metrotickets. 

 
Niet -inbegrepen 

 de niet vermelde middag- en avondmalen 
 de dranken 
 persoonlijke uitgaven 
 verzekeringen. 

 
Inschrijven 

Inschrijven voor deze reis kan via email (esther@eskareizen.com) of via 
onze site. Meer info via email of telefoon of op kantoor.  

 


