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Verblijf 

Er wordt verbleven in Marco e Laura B&B. Deze B&B staat aan de rand van het centrum, op 200 meter van 

de Vaticaanse muren en 300 meter van de Sint-Pietersbasiliek. Bus- en metrohaltes zijn vlakbij. Het verblijf 

is geboekt inclusief eenvoudig ontbijt, wifi, bedlinnen en handdoeken.  

 

 

 

 

 

Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

Rome is één groot openluchtmuseum waar je op elke hoek van de straat wel met historische 

bezienswaardigheden wordt geconfronteerd.  Rome bruist als geen andere stad en doet qua sfeer niet 

onder voor steden als Milaan, Parijs en Londen, met dit grote verschil: Rome is intiem (én Rome heeft 

natuurlijk een heerlijk klimaat!). Alle bezienswaardigheden bevinden zich op loopafstand van elkaar en je 

waant zich in één groot overzichtelijk, bijna dorps, openluchtmuseum. Er is een metronetwerk (2 lijnen), 

maar dat hoef je eigenlijk niet eens te gebruiken als je redelijk ter been bent. Alles is te belopen en dicht 

bij elkaar. 

De Italiaanse stad Rome behoort tot de best bezochte steden ter wereld. Dat is mede te danken aan de 

vele historische bezienswaardigheden die de stad telt. In het hart van Rome zijn nog delen te bezoeken die 

stammen uit de tijd dat Rome de hoofdstad was van het grote Romeinse Rijk. Dagelijks arriveren 

tienduizenden bezoekers in Rome om te kijken waar een deel van de roots van onze hedendaagse 

beschaving terug te vinden is. Voor gelovigen is Rome extra bijzonder, omdat je er behalve honderden 

prachtige kerken ook Vaticaanstad vindt. Deze dwergstaat geeft een extra dimensie aan een stedentrip 

naar Rome. 

Als oude hoofdstad van het Romeinse Rijk en centrum van de Rooms-Katholieke Kerk is Rome rijk 

aan bezienswaardigheden. Bekende voorbeelden het Romeinse Rijk zijn het Colosseum, het Forum 

Romanum en het Pantheon. Het wereldberoemde Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersbasiliek dateren uit 

de zestiende eeuw. Van latere datum is de Trevifontein. Het oudste museum van Rome is de 

in 1471 opgerichte Musei Capitolini, dat in aanvulling op de grotere Vaticaanse Musea de belangrijkste 

kunstcollecties van de stad huisvest. 

In Rome kan je niet alleen genieten van het vele cultuurschoon, maar op culinair gebied heeft de stad 

minstens zoveel te bieden. Het land staat bekend om de spaghetti en de pizza's, maar in werkelijkheid is 

de Italiaanse keuken veel veelzijdiger dan dat. Van de "Italiaanse keuken" is eigenlijk niet eens sprake. In 

Italië variëren de lokale specialiteiten sterk per regio en dat maakt het Italiaanse eten zo bijzonder. Zie je 

jezelf al op een terrasje in Rome zitten? 

 

Vervoer 

https://www.marcoelaura.it/english/
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Met Vueling wordt vanaf Schiphol naar Rome Fiumicino Airport (FCO) gevlogen, met het onderstaande 
vluchtschema: 

 
 
Vanaf en naar het vliegveld en in Rome wordt met het OV gereisd. 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je in staat zijn langdurig door een stad (met hoogteverschillen) te lopen. 
 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 
geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 
 

Reissom 

Inclusief 

• Verblijf in B&B, inclusief eenvoudig ontbijt 

• Vliegtickets 
 
Exclusief 

• Ca. €125,- kosten voor eten en drinken  

• Ca. €100,- Excursie- en reiskosten 

    



 
 

Pagina 4 van 6 
 

 

  



 
 

Pagina 5 van 6 
 

 

  



 
 

Pagina 6 van 6 
 

 

 

  


