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Lentereis Rome maart 2019
Een bezoek aan Rome - de stad aller steden
- blijft een belevenis

Tijdens deze 5-daagse stedentrip aan het begin van de lente ziet u alle
belangrijke bezienswaardigheden van de eeuwige stad. De Italiaanse
hoofdstad Rome is een plek die je gezien moet hebben en waar je
altijd naar terug wilt. Maar liefst 3 excursies – met Duitstalige gids –
zijn in deze reis al inbegrepen. PLUS een openbaar vervoerkaart.
Daarnaast heeft u voldoende tijd om deze schitterende stad op eigen
gelegenheid te verkennen. U logeert in het prima 3* hotel Galles in
het centrum van de stad op basis van logies/ontbijt. Rome is een stad
om van te houden. Uniek omdat nergens ter wereld zoveel herinnert
aan de oudheid. Middeleeuwse kerken, barokke fonteinen, paleizen
etc. Er is nog heel veel te zien van het machtige Romeinse Rijk van
destijds. En dan heb je nog het Vaticaan met de gigantische St. Pieter.
Voor velen een magische plek. Wij brengen u vanuit Limburg met
Jacobs reisbegeleiding naar Düsseldorf. U vliegt met Eurowings
rechtstreeks op Rome.

 

5 dagen vanaf
€ 598,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar en
van Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Rome v.v. met
Eurowings

Ruimbagage 23 kg. p.p.

Hoteltransfers ter plekke v.v.

4 nachten op basis van logies/ontbijt
in 3* hotel San Marco

Halve dag excursie met gids “Klassiek
Rome˝

Halve dag excursie met gids
“Christelijk Rome” incl. Vaticaanstad
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Dag 1 - Donderdag 7 maart

Limburg – Düsseldorf – Rome

Vanuit uw opstapplaats transfer naar Düsseldorf van waar u om 10.05
onder voorbehoud) met Eurowings rechtstreeks naar Rome vliegt.
Aankomst om 12.10 uur, voor transfer naar het hotel wordt gezorgd. U
logeert in 3* San Marco in het centrum van Rome. Het hotel beschikt
over de gebruikelijke faciliteiten. Verder aanwezig lounge, bar,
restaurant en gratis wifi. Uw kamer is voorzien van douche, toilet,
telefoon, tv, en airco. Na het inchecken gaat u meteen met een gids
op excursie door klassiek Rome. De opvallend compacte, historische
binnenstad telt talrijke antieke bouwwerken: Forum Romanum,
Pantheon, Via Appia, Colosseum etc. Te veel om op te noemen. Een
deskundige Duitstalige gids vertelt u alles wat u maar wilt weten. De
middag en avond kunt u zelf invullen. Een ding is zeker: in de eeuwige
stad verveelt u zich geen moment.

 

Dag 2 - Vrijdag 8 maart

Christelijk Rome

Ontbijten en opnieuw wacht u een wandeling die dit maal langs
de Christelijke bezienswaardigheden voert. De gids brengt u naar o.a.
Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli en natuurlijk naar het ten
westen van de Tiber en toch in het hart van Rome
gelegen Vaticaanstad. Residentie van de paus met als stralend
middelpunt de machtige St. Pieter uit de 16e eeuw. Daarna is de rest
van de dag ter vrije besteding. De openbaar vervoerkaart krijgt u ter
plekke aangereikt. Uw reisbegeleiding tipt u elke dag over eet
adressen in de buurt.

Dag 3 - Zaterdag 9 maart

 Catacomben & St. Paulus buiten de muren

Deze excursie brengt u naar een van de 3 catacomben (Domitilla,
Calixtus of San Sebastian). Deze ondergrondse gangen, met sinistere
uitstraling, dienden niet als verstopplaats (= legende). Ze
waren bedoeld als ondergrondse begraafplaatsen. De paus cryptes
worden beschouwd als de mooiste die in de catacomben te vinden
zijn. Er zijn daarnaast talloze galerijen, graven en kapellen in bruine
tufsteen. Aansluitend bezoekt u de imposante basiliek van St. Paulus
buiten de Muren. Één van de 4 pauselijke basilieken in Rome. Na de
St. Pieter de grootste en zou gebouwd zijn op het graf van
apostel Paulus. Het interieur en de kruisgang zijn zonder meer
indrukwekkend.

Halve dag excursie met gids
“Catacomben & St. Paulus Buiten de
Muren”

Openbaar vervoer kaart

Duitssprekende gids

Eigen reisbegeleiding vanuit
Limburg

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
entrees

Hoteltax € 4,- p.p.p.n. (ter plaatse te
voldoen)

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Fooien

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Overige info
U reist gegarandeerd met Spauwen
Travel reisbegeleiding. Dit kunnen
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Dag 4 - Zondag 10 maart

Vrije dag of optioneel naar Ostia

Gaat u vandaag zelf op pad in Rome of toch liever op pad met een
gids? Dan is deze halve dag excursie wellicht iets voor u. Ostia is een
stadje aan zee vol overblijfselen uit de Middeleeuwen. De opgravingen
zijn naast Pompeï de belangrijkste in Italië. Kosten ca. 39 euro p.p.
(doorgaan afhankelijk van de belangstelling).

 

Dag 5 - Maandag 11 maart

Rome – Düsseldorf – Limburg

Eerst nog op uw gemak ontbijten. Daarna volgt de transfer naar de
luchthaven. Uw terugvlucht staat gepland om 19.30 uur (onder
voorbehoud). Vanuit Düsseldorf rond 21.50 uur transfer naar
uw opstapplaats.

 

 

Hotelinformatie

Galles

Het hotel beschikt over de gebruikelijke faciliteiten. Verder aanwezig
lounge, bar, restaurant en gratis wifi. Uw kamer is voorzien van
douche, toilet, telefoon, tv, en airco

Hotel verzorging: Logies/ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 95,-

Hotel website: http://www.galleshotelrome.com/
Hotel adres: Viale Castro Pretorio, 66, 00185 Roma, RM, Italië

Hotel verzorging:

deelnemers van Spauwen Travel zijn
óf een combinatie van Het Zuiden &
Jacobs reizigers én deelnemers van
onze Duitse agent.

Reis onder voorbehoud van
wijzigingen
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