
5 dagen / 4 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

04 april 20 € 670

01 mei 20 € 840

30 mei 20 € 790

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 90

Halfpension
(4 avondmalen  
in het hotel)

€ 60

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen 
bij uw reisdocumenten)

HOTEL PACIFIC
Ligging: gelegen op wandelafstand van het Sint-
Pietersplein en de Vaticaanse musea en op ± 100m van 
de metrohalte en het busstation 
Uitrusting: gezellig hotel met lift, restaurant, bar, receptie, 
roomservice, gratis wifi
Kamers: mooi ingericht, badkamer met douche en toilet, 
telefoon, tv, minibar, safe, airco
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijden

SERVICE
 � Vluchten Rome heen & terug  
 � Transfers luchthaven-hotel-luchthaven met plaatselijke 
autocar, alle andere verplaatsingen met openbaar 
vervoer en te voet  

 � Kamer met ontbijtbuffet  
 � Gebruik van draadloze headset  
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deel- 
nemers doorgeven 

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacterenDag 1 • België - Rome 

We nemen onze vlucht naar Rome en bij aankomst onze 
transfer naar het hotel. Voor onze eerste kennismaking 
nemen we de metro naar het schitterende monument van 
Victor Emanuel. We wandelen langs het stadhuis op de 
Capitolijnheuvel, het Colosseum en het Forum Romanum. 
Als de tijd het toelaat, bezoeken we nog de Basilica Santa 
Maria Maggiore.
 
Dag 2 • Rome
Vandaag starten we op de Piazza del Popolo en maken 
een tocht langs de Senaat, het Pantheon, de Santa Maria 
sopra Minerva, het Palazzo Montecitorio (de kamer van 
afgevaardigden), de Trevifontein en verder naar de Spaanse 
Trappen, om terug te eindigen op de Piazza del Popolo.

Dag 3 • Rome
Deze ochtend komt het christelijke Rome aan bod. We 
starten bij de Basilica San Giovanni in Laterano en bezoeken 
de Heilige Trap en de mozaïeken in San Clemente. In de 
namiddag steken we de Tiber over naar Trastevere, een 
leuke volkse wijk in Rome. We keren terug langs de Piazza 
Navona en nemen daar de bus naar het Sint-Pietersplein, 

waar de rij der wachtenden om de basiliek te bezoeken 
reeds lang verdwenen is.

Dag 4 • Rome
Deze voormiddag staat in het teken van het antieke Rome. 
We herbeleven de geschiedenis met een bezoek aan het 
Colosseum en het Forum Romanum (te reserveren bij 
inschrijving). In de namiddag is er vrije tijd. Wie wil, kan 
de catacomben bezoeken (± € 6 pp), de koepel van de 
Sint-Pieterbasiliek beklimmen (± € 7 pp), een museum 
meepikken, gewoon een terrasje doen of gaan winkelen.

Dag 5 • Rome - België 
Op onze laatste dag bezoeken we de Vaticaanse musea, waar 
we ons uiteraard ook verwonderen in de wereldbefaamde 
Sixtijnse kapel (te reserveren bij inschrijving). Indien we nog 
tijd over hebben, maken we nog een korte wandeling naar 
het Quirinaal. Nadien keren we terug naar het hotel voor 
onze transfer naar de luchthaven en onze terugvlucht naar 
België. 

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de 
vluchturen.
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Rome is eeuwenlang één van de machtigste steden ter wereld geweest. Tijdens uw bezoek wandelt u door het hart van de stad, bezoekt u 
Vaticaanstad, geniet u van de Italiaanse elegantie, chique winkelstraten, musea, pleinen, fonteinen, de stilte langs de Tiber en van… la dolce 
vita!

Cultuurstad Rome ITALIE   


