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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Italiaanse flair in Rome!
Rome  de stad met allure 

Rome, de stad van show en uiterlijk vertoon; en natuurlijk de stad van
de liefde! De Italiaanse hoofdstad Rome is een plek die je gezien moet
hebben en waar je altijd naar terug wilt. Het Colosseum blijft
natuurlijk een fantastische belevenis. Dan heb ik het nog niet over de
wereldberoemde Trevi Fontein of de Spaanse Trappen. Tijdens deze
stedentrip zijn er maar liefst alle genoemde excursies inbegrepen.
Hoe fijn is dat! Alsof dat nog niet genoeg is hebben wij tevens als extra
service gezorgd voor een openbaar vervoerkaart! Zo kunt u
comfortabel zelf deze magische stad ontdekken en dat in uw eigen
tempo. Architectonische hoogstandjes afgewisseld met een bezoek
aan een terrasje waar u kunt genieten van de voorbijgangers. U
logeert in het prima 3* hotel Smooth Repubblica midden in het
centrum van de stad op basis van logies en ontbijt. Rome is een stad
om van te houden. Uniek omdat nergens ter wereld zoveel herinnert
aan de oudheid. Middeleeuwse kerken, barokke fonteinen en
paleizen. Er is nog heel veel te zien van het machtige Romeinse Rijk
van destijds. Wat dacht u overigens van het Vaticaan met de
gigantische St. Pieter en natuurlijk de Sixtijnse kapel. Ook al helemaal
inclusief in deze reis. Deze reis worden ook uw smaakpapillen verwent

5 dagen vanaf
€ 899,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar
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 Smooth Repubblica

Halve dag excursie met gids “Klassiek
Rome˝

Halve dag excursie met gids incl.
Vaticaanstad
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met een exclusieve tour langs typische Italiaanse lekkernijen. Uw
zintuigen worden aangenaam geprikkeld! Buon appetitto! Zoals u van
ons gewend bent staat de reis onder leiding van onze ervaren Het
Zuiden & Jacobs reisbegeleiding. Natuurlijk is de transfer met een luxe
touringcar vanuit Limburg naar Düsseldorf v.v. inclusief. Rome wacht
op U!

Dag 1 - Donderdag 10 september 2020

Limburg – Düsseldorf – Rome

Vanuit uw opstapplaats transfer naar Düsseldorf van waar u om 10.30
uur (onder voorbehoud) met Eurowings rechtstreeks naar
Rome/Fiumicino vliegt. Aankomst wordt verwacht om 12.35 uur, voor
transfer naar het hotel wordt gezorgd. U logeert in 3* Hotel Smooth
Repubblica in het centrum van Rome. Na aankomst heeft u een
meteen een oriënterende stadsrondrit, met een Duitstalige gids,
langs alle highlights van deze prachtige stad. De opvallend compacte,
historische binnenstad telt talrijke antieke bouwwerken: Forum
Romanum, Pantheon, Via Appia, en natuurlijk het indrukwekkende
Colosseum. De namiddag en avond kunt u zelf invullen, neemt u
vooral de openbaar vervoerkaart mee en ga heerlijk flaneren in de
binnenstad. Een ding is zeker: in de eeuwige stad verveelt u zich geen
moment. Overnachting in uw hotel Repubblica dat zeer centraal
gelegen is. In de omgeving van het hotel zijn talkrijke restaurantjes
aanwezig waar u kunt dineren.

 

Dag 2 - Vrijdag 11 september 2020

Vaticaanstad 

Na het ontbijt wacht u een uitgebreide wandeling die dit maal langs
de Romeinse 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 gelegen Vaticaanstad. Residentie van de paus
met als stralend middelpunt de machtige St. Pieter uit de 16e eeuw. U
krijgt hier een uitgebreide rondleiding onder leiding van een ervaren
Duits sprekende gids. Daarna is de rest van de dag ter vrije besteding.
Uw Het Zuiden en Jacobs reisbegeleiding tipt u elke dag over lekkere
restaurantjes in de buurt van uw hotel. Uiteraard kunt u natuurlijk ook
zelf op ontdekkingstocht. Uw hotel ligt op loopafstand van heerlijke
Italiaanse restaurantjes. Aan u de keuze! Overnachting in uw hotel.

Dag 3 - Zaterdag 12 september 2020

Heerlijke vrije dag

Openbaar vervoer kaart

Italiaanse foodlovers tour incl.
Italiaanse lekkernijen

Onze ervaren Het Zuiden en Jacobs
reisbegeleiding

Toeristenbelasting

Een mini reisgids van Rome

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
entrees

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Fooien
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De ervaring leert dat het fijn is wanneer u halverwege de reis heerlijk
een vrije dag hebt. U kunt in uw eigen tempo de stad (her)verkennen;
tenslotte heeft u een openbaar vervoerkaart! U kunt de wijk
Trastevere ontdekken; een gezellige volksbuurt met heel veel terrasjes
en restaurantjes. Wilt u lekker flaneren in het centrum van deze
heerlijke stad, dat kan natuurlijk ook! Overnachting in uw hotel.

Dag 4 - Zondag 13 september 2020

Een Italiaanse food lover excursie

Na het ontbijt staat er vandaag een heerlijke excursie op het
programma door de verborgen straatjes van Rome. Met uw ervaren
gids bezoekt u de lokale markt en vervolgens worden uw zintuigen
heerlijk geprikkeld. U komt ogen, oren en neus te kort! U bezoekt
verschillende lokale restaurantjes waar uitgebreid geproefd wordt.
Wat dacht u van een heerlijke ovenvers pizzabroodje waar u zelf de
ingrediënten van bepaald? Tevens wordt er in een piepklein typisch
Romeins winkeltje gestopt waar de beste salami van de stad te koop
is evenals een hemelse ricotta. Dit wordt natuurlijk allemaal
weggespoeld met een echte Italiaanse expresso of cappuccino. De
rest van de dag is ter vrije besteding. Overnachting in uw hotel.

Dag 5 - Maandag 14 september 2020

Rome – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt heeft u nog de hele dag de tijd om Rome te ontdekken
of om bepaalde prachtige monumenten nogmaals te bezoeken,
lekker te lunchen of te shoppen. Om ca. 17.00 uur (onder voorbehoud)
volgt de transfer naar de luchthaven. U vliegt terug met Eurowings
om ca. 19.25 uur. Aankomst in Düsseldorf is voorzien om 21.50 uur.
Daar staat de luxe touringcar weer op u te wachten die u veilig
terugbrengt naar Limburg. Dan is er aan deze mooie stedentrip een
einde gekomen. U bent vele mooie herinneringen rijker.

 

 

Hotelinformatie

Hotel Smooth Hotel Republica ***

Uw modern hotel is zeer centraal gelegen. Uw comfortabele kamer is
zeer verzorgd ingericht met een zitje, airconditioning, koffie- en thee
faciliteiten, badkamer met douche en een haardroger. Aangezien u n
het centrum verblijft zijn de ramen geluiddicht. Het hotel heeft een

Overige info
U reist gegarandeerd met Spauwen
Travel reisbegeleiding.

Reis onder voorbehoud van
wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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restaurant en een gezellige lobbybar.

Hotel verzorging: Logies/ontbijt
Eenpersoonskamer voor de vertrekdatum 14-05-2020: € 119,-
Eenpersoonskamer voor de vertrekdatum 10-09-2020: € 141,-

Hotel website: https://www.smoothhotelromerepubblica.com
Hotel adres: Smooth Hotel Rome Repubblica, Via Gaeta, Rome, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
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