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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Citytrip Rome
Een 5-daagse reis met excursies naar de
hoogtepunten van het oude Rome
Rome de stad met vele gezichten. Het klassieke Rome, het historische
Rome, het religieuze Rome, het romantische Rome… Deze Italiaanse
hoofdstad is dan ook dé bestemming voor een citytrip. Tijdens deze
5-daagse reis ontdekt u het mooist dat Rome te bieden heeft. Onder
begeleiding van een lokale gids bezoekt u de hoogtepunten van de
stad. Er is bovendien genoeg tijd om de stad op eigen houtje te
ontdekken. U krijgt van ons een openbaarvervoerkaart waarmee u alle
uithoeken van de stad kunt bereiken. Bezoek het Colosseum, beklim
de Spaanse Trappen en verwonder u over de versieringen in
Vaticaanstad. Wij halen u met onze comfortabele touringcar op bij
een Limburgse opstapplaats naar keuze. Vanuit Brussel of Düsseldorf
vliegt u naar Rome, waar u kunt settelen in het 4-sterrenhotel San
Giovanni. U logeert hier op basis van logies en ontbijt. U kunt dineren
in een van de op loopafstand gelegen restaurants of in de bruisende
binnenstad.

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 795,- p.p.

Vertrekdata
20 februari 2023
Gegarandeerde reis

€795

1 mei 2023

€875

16 september
2023

€875

7 oktober 2023

€875

Dag 1 - vlucht naar Rome
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Op een van onze Limburg opstapplaatsen naar keuze stapt u in onze
comfortabele

touringcar.

Samen

met

uw

medereizigers

en

Met vertrouwen op reis!

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de

reisbegeleiding reist u naar de luchthaven van Brussel/ Düsseldorf of
Eindhoven. Vanaf daar vliegt u rechtstreeks naar luchthaven Rome-

luchthaven van
Brussel/Düsseldorf/Eindhoven en v.v.

Fiumicino. U wordt van de luchthaven naar het Hotel San Giovanni

Vlucht van

gebracht. Breng uw koffer naar uw kamer in het 4-sterrenhotel en

Brussel/Düsseldorf/Eindhoven naar
Rome en v.v. (incl.

kies zelf de invulling voor de rest van de dag. U kunt de
openbaarvervoerkaart gebruiken om naar de binnenstad te reizen.

luchthavenbelastingen)

Wandel door de gezellige straten en geniet van het bruisende

20 kg ruimbagage

centrum van Rome. ‘s Avonds kiest u zelf een sfeervol restaurant in

Vervoer van de luchthaven naar uw

het centrum of in de buurt van het hotel.

Dag 2 - bezoek het klassieke Rome
Na het ontbijt reist u naar het centrum van Rome. Onze lokale gids zal
u tijdens een 3-uur durende rondleiding meenemen langs de
klassieke hoogtepunten in Rome. U wandelt naar de Trevifontein, de
grootste en bekendste fontein van de stad. De fontein in late barokstijl
ligt tegen het kunstige achterpand van het Palazzo Poli. U vervolgt de
tour naar de Spaanse Trappen op het Piazza di Spagna. De Rococostijl trappen uit 1726 maken deel uit van de kerk Trinità dei Monti, die
in opdracht van Lodewijk XII gebouwd werd. Het Pantheon is de
volgende stop op de route. Vrijwel geen ander Romeins gebouw ter
wereld is zo goed bewaard gebleven als deze 2e-eeuwse tempel. De
laatste stop is de Piazza Navona, een door sprookjesachtige paleizen
en kerken omgeven plein. Keizer Domitianus liet het rechthoekige
plein in 86 n.Chr. aanleggen. Na de tour kunt u zelfstandig Rome
ontdekken en een gezellig restaurant uitzoeken.

Dag 3 - ervaar het oude Rome
Na het ontbijt reist u onder begeleiding van een lokale gids terug naar
het historische Rome. U reist naar de hoogtijdagen van het Romeinse
Rijk, naar de tijd van de gladiatoren. De rondleiding begint met een
bezoek aan het Capitool, de belangrijkste van de zeven heuvels in
Rome. Op deze heuvel stonden de drie belangrijkste tempels van de
stad. Nu ziet u er 16e-eeuwse bouwwerken van Michelangelo.
Vervolgens beklimt u de volgende heuvel, het Palatijn. Hier
bewondert u de ruïnes van keizerlijke paleizen. Wandel tussen de
duizenden jaren oude muren op deze vroegst bewoonde heuvel. De
volgende stop is het Colosseum uit de 1e eeuw n.Chr. U bewondert de
verrassend goed bewaard gebleven buitenkant van dit grootste
amfitheater in het Romeinse Rijk. De laatste stop van de rondleiding is
de Piazza Venezia, dat op de drempel van het Palazzo Venezia en de
Basilica San Marco ligt. Dit bruisende plein is het een goed startpunt
voor uw vrije middag in Rome. Bezoek zelfstandig Romeinse
overblijfselen zoals het Forum Romanum en het Forum van Trajanus
of zoek een gezellig terras om van een drankje te genieten. Met uw
openbaarvervoerkaart kunt u gemakkelijk van hoogtepunt naar

hotel en v.v.
Audiosysteem (oortjes)
Verblijf in 4-sterrenhotel San
Giovanni op basis van logies/ontbijt
Een halve dagexcursie onder leiding
van een lokale gids naar het
“Klassieke Rome˝
Een halve dagexcursie onder leiding
van een lokale gids naar het "het
Oude Rome"
Een hele dagexcursie onder leiding
van een gids naar Vaticaanstad en
Sint Pieter
Entree Vaticaanstad en Sint Pieter
incl. audioguide (oortjes)
Een 4-daagse openbaar vervoerkaart
Toeristenbelasting
Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entrees
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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Met vertrouwen op reis!

hoogtepunt reizen voordat u terugkeert naar het hotel.

Dag 4 - ontdek het religieuze Rome
Vandaag bezoekt u na het ontbijt de Sint Pietersbasiliek en
Vaticaanstad. Onze lokale gids weet alles over de religieuze
geschiedenis van Rome. Bezoek de residentie van de Paus met daarin
de majestueuze 16e-eeuwse Sint Pietersbasiliek. Volg met een
audioguide een rondleiding door Vaticaanstad. Bewonder de door
Michelangelo geschilderde fresco’s van de Sixtijnse Kapel en de vier
rijkelijk versierde Stanze van Rafaël in het Apostolisch Paleis. Na de
lunch bezoekt u de Sint Pietersbasiliek, die volgens velen de mooiste
basiliek ter wereld is. Stap binnen in een overweldigende wereld van
beelden en schilderijen die opgebouwd zijn uit ontelbaar veel kleine
mozaïeksteentjes. Elke muur, elke vloer en het plafond zijn compleet
bedekt met symbolische versieringen. De rest van de dag kunt u met
uw openbaarvervoerkaart andere bezienswaardigheden in Rome
bezoeken. Kiest u ook een fijn restaurant uit voor uw Italiaanse diner.

Dag 5 - vlucht terug naar Nederland
U begint de dag met de laatste uurtjes in Rome. Geniet van het
ontbijt, voel nog even de Italiaanse zon op uw huid en pak uw koffers
in. De chauffeur zet u af bij de luchthaven van Rome, vanaf waar u
naar Brussel/ Düsseldorf of Eindhoven vliegt. Op Belgische, Duitse of
Nederlandse bodem staat onze luxe touringcar te wachten om u
terug naar het mooie Limburg te brengen.

Overige info
Maximum aantal deelnemers: 25
personen

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Vluchtdetails en programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Hotelinformatie
4-sterrenhotel San Giovanni
Tijdens uw stedentrip naar Rome verblijft u in het 4-sterrenhotel San
Giovanni Roma, op ongeveer 20 minuten loopafstand van het
Colosseum. Ook zijn er voldoende openbaar vervoer mogelijkheden
op loopafstand. Zo vind u al een metrohalte op ongeveer 800 meter
afstand van het hotel. Het hotel beschikt over een bar en een
gemeenschappelijke lounge. De kamers zijn voorzien van een
kledingkast, minibar, badkamer met bad of douche, toilet, haardroger,
satelliet-tv, telefoon, WiFi en airconditioning. Elke ochtend geniet u in
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Met vertrouwen op reis!

de ontbijtzaal van een goed verzorgd ontbijtbuffet.

Hotel verzorging: Logies & ontbijt
Eenpersoonskamer : € 60,Hotel website: https://www.hotelsangiovanniroma.it/
Hotel adres: Hotel San Giovanni, Via Licia, Rome, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

