ROME
Wieg van de Westerse beschaving na Athene, met een geschiedenis
die zich uitstrekt over meer dan 2.500 jaar.
Rome, een unieke stad: ze heeft zich ontwikkeld in de geschiedenis als één van de
belangrijkste steden van de westerse cultuur. Het historische stadscentrum staat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO. Met zijn pleinen, fonteinen, bruggen, kerken, bogen,
beelden, paleizen is Rome één groot openluchtmuseum.
Klassieke bezichtigingen en excursies:
 Tour Antiek Rome: transfer met autocar naar het stadsgedeelte rond het Colosseum – te voet
bezoek aan het Colosseum, de Forums, de Boog van Constantijn, Piazza Venezia, Piazza del
Capitole.
 Tour Barok Rome: wandeling in het Barok –
stadsgedeelte het Pantheon, de Trevi fontein, Via
Condotti, Piazza Navona
 Het Vaticaan met de musea en de Sikstijnse Kapel:
transfer naar het Vaticaan en bezichtiging van de musea
met de Sikstijnse Kapel, de St.Pieterbasiliek en -plein.
 Tour van de Basilieken: S. Maria Maggiore, S. Giovanni
in Laterano, S. Paolo fuori le Mura verplaatsingen met privaat autocar.
 Trastevere en het Renaissance Rome: transfer met autocar naar Trastevere, en wandeling in
dit zeer populair stadsgedeelte met bezichtiging van Santa Maria in Trastevere, vervolgens
het Renaissance Rome met de buitenkant van Palazzo Spada, Palazzo della Cancelleria,
Palazzo Farnese en Piazza Campo dei Fiori, bekend om zijn bloemenmarkt.
 Galleria Borghese: transfer met autocar naar de Galleria Borghese kunstwerken van Raffael,
Corrège, Tiziano, Carovaggio, Bernini en meer.

Bijzondere bezichtigingen en excursies:
➢ De tuinen van het Vaticaan: de geheime plaats van ontspanning
van de Paus, tijdens het bezoek ontdekken we meesterwerken en
wonderen van de natuur in de kleinste Staat van de wereld.
➢ Villa Farnesina: oude Renaissance villa, gebouwd onder Agostino
Chigi die beroep deed op Raffael voor de decoratie van de zalen.

➢ Het appartement van Koningin Isabelle in het Palazzo Colonna: uniek voorbeeld van
de vorstelijke pracht en praal in Rome.
➢ De Galleria Doria Pamphili: gelegen in een prachtig paleis in het stadscentrum en
herbergt kunstwerken uit de 16e eeuw (Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni,
Guercino, Jan Bruegel, Jusepe Ribera, Velázquez, Claude Lorrain, Gaspard Dughet) en
werken van de renaissance - Tiziano, Raffaello,
Garofalo, Lorenzo Lotto, Pieter Bruegel, Correggio,
Parmigianino.
➢ Palazzo Corsini: binnen in het paleis bevindt zich de
Antieke Kunstgalerij met een collectie van Corsini met
een unieke verzameling van beeldhouwwerken uit de
18e eeuw, romeinse marmer en schilderwerken van
artisten zoals Fra Angelico, Luca Giordano, Rubens, Guercino.
➢ Het Quirinale: was de zomerresidentie van de
Pausen, vervolgens zetel van de vorsten van Italie
en vandaag het paleis van de President van de
Italiaanse Republiek.
➢ De Markten van Trajanus: één van de best
bewaarde complexen uit de oudheid gebouwd
tussen de jaren 100 en 112. Opdrachtgever was de
toenmalige Romeinse keizer Trajanus. In totaal
omvatte het complex meer dan 150 winkels en kantoren. De goed bewaard gebleven
Markten van Trajanus zijn de afgelopen eeuw gerestaureerd. In het jaar 2007 opende het
Museo dei Fori Imperiali haar deuren in het complex. Dit museum is gewijd aan de vijf
keizerfora van Rome.
➢ De Vittoriano: het monument van Victor Emanuel
II, eerste koning van een verenigd Italië, in Italië
beter bekend als Altare della Patria (altaar van het
Vaderland) of Il Vittoriano, is een opvallend groot
wit gebouw gemaakt van marmer.Hier ligt tevens
de onbekende soldaat begraven die sneuvelde in de
1e wereldoorlog en werd als symbool voor alle
onbekende gesneuvelde soldaten van Italië op deze
plaats begraven. Zo is de Vittoriano niet alleen een
monument voor de eerste koning maar ook een oorlogsmonument.

Team Building:
● Tour met Vespa (chauffeur + passagier): deze tour laat toe een beter overzicht te
bekomen van al de belangrijkste monumenten langs de minder bekende straatjes van de
stad.
● Tour met fiets: tour door het historische centrum op ontdekking van verborgen
schatten.
● Tour met koets: een ritje zoals in vroegere tijden...
● Schattenjacht langs de pleinen van de stad of in het Park van Villa Borghese: de
groep wordt ingedeeld in verschillende ploegen. Elk team ontvangt een envelop met
raadsels. Het team dat sneller antwoorden geeft wint het spel.
● De school van de Gladiatoren: bezoek aan het museum van de Gladiatoren, gevolgd
van een 2 uur durende les waarbij de deelnemers
kennismaken met de vecht- en aanvaltechnieken van de
Romeinse gladiatoren. Op het einde wordt een certifikaat van
Romeins burgerschap overhandigd.
● Kookles: bereiding van Pizza of verse pastas.
's Avonds:
Diner met folklorische show in een typische Trattoria.
Privaat gebruik van een paleis of restaurant voor galadiner.
Gastronimische diner.
Opera avond.
Concerten in kerken en paleizen van de stad.

Rome...enkele ideetjes...
1e dag: Rome

Aankomst op de luchthaven van Rome met verschillende vluchten. Ontmoeting met onze
begeleider en transfer naar het hotel (met privaat wagen en chauffeur, met minibus of met autocar
naargelang het aantal deelnemers.) Op de luchthaven is er voor de ganse dag onze hostes.
Bovendien is er bij elke transfer een begeleider voor de
assistentie op de luchthaven en voor de check-in in het hotel.
Welkomdrank in het hotel, avondmaal en overnachting.

2e dag: activiteiten

Na het ontbijt, voormiddag werkvergadering in een
uitgeruste zaal van het hotel. Daarna middagmaal. De
namiddag is gewijd aan leuke activiteiten. Ontmoeting met
onze gidsen. De deelnemers worden verdeeld over kleine
groepjes, en elk groepje, op zijn beurt, voert de voorgestelde activiteiten uit:
Tour met vespa met gids (chauffeur+passagier): de deelnemers word verdeeld in kleine groepjes
elk met zijn eigen gids: Via Nazionale, Forum, Boog van Constantijn, Via Appia en graf van Cecilia
Metella (stop), Termen van Caracalla, Aventino/Giardino degli Aranci (stop), Bocca della Verità,
Ghetto/Portico d'Ottavia, Via Giulia, Piazza Farnese, Corso Vittorio Emanuele, Pantheon (stop),
Piazza Navona en Campo dei Fiori (stop), Castel Sant'Angelo, Piazza S.Pietro (stop), Gianicolo,
Trastevere, Piazza Venezia, Via XX Settembre, Via Quattro Fontane, Piazza Santa Maria Maggiore.
School van de gladiatoren: bezoek aan het museum van de gladiatoren gevolgd door een les van
2 uur waarbij de deelnemers enkele vechttechnieken van de romeinse gladiatoren leren. Op het
einde wordt aan elke deelnemer een certificaat van Romeinse burgerschap overhandigd.
Schattenjacht: langs de straten van de stad of in het park
van Villa Borghese;
Tocht met fiets: tour in het historische centrum op
ontdekking naar verborgen schatten;
Tocht in koets: een rit met de charme van andere tijden...;
Keukenles: bereiding van pizza of verse pasta.
Terugkeer naar het hotel met privaat autocar. 's Avonds aangenaam diner in een typisch
restaurant van de stad. Overnachting in hotel.

3e dag: Rome

Na het ontbijt geleid bezoek aan het Vaticaan. Transfer met privaat autocar van het hotel naar de
omgeving van het Vaticaan. Bezichtiging van de musea met de Sikstijnse Kapel, de S. Pieter
Basiliek en plein. Vervolgens wandeling naar de Piazza Navona langs de Via della Conciliazione
met zicht op het Castello S.Angelo. Middagmaal in een restaurant op Piazza Navona en tijd vrij ter

beschikking voor shopping (Via Condotti, Via del Corso). Terugkeer naar het hotel om zich voor te
bereiden voor de avond. Vertrek met de gidsen voor een panoramische stadsrondrit en vervolgens
privaat bezoek (voor de groep) aan de Galleria Colonna – Bezichtiging van het paleis en het
appartement van Koningin Isabelle. Een aperitief wordt aangeboden gevolgd van een gala-diner.
Terugkeer naar het hotel en overnachting.

4e dag: Vertrek

Na het ontbijt, vertrek. Een hostes is de ganse dag ter beschikking in het hotel voor de organisatie
van de transfers.

