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Kerstmis in Rome
Zeer complete kerstreis naar de "Eeuwige"
stad Rome

Deze kerst, oftewel ‘Natale’ zoals de Italianen het noemen, viert u
samen met De Limburger Reizen in Rome. We hebben een zeer
bijzondere en volledig verzorgde reis voor u samengesteld met heel
veel inclusief. De kerstmagie voelt u overal in de “Eeuwige stad”, zoals
Rome genoemd wordt. Sfeervol verlichte Romeinse overblijfselen,
imposante paleizen, enorme kerstbomen tot grote kerststallen op het
Sint Pietersplein. De transfer vanuit Limburg naar de luchthaven is
inclusief, we vliegen vanuit Brussel rechtstreeks naar Rome en u
verblijft in een perfect viersterrenhotel in het centrum van de stad,
perfect gelegen tussen Station Termini en het Colosseum. Alle
(kerst)diners zijn inclusief, 1e kerstdag dineren we in een authentieke
Trattoria. We maken onder leiding van onze lokale gids interessante
wandelingenlangsdehistorischebezienswaardighedenenRomeinse
overblijfselen, door de mooiste en beroemdste straten en over
versierde pleinen zoals het Piazza Navona. Het blijft één van de meest
unieke steden van de wereld, hier ademt u de oudheid. Middeleeuwse
kerken, barokke fonteinen en paleizen. Vele overblijfselen van het
machtige Romeinse Rijk van destijds. En het Katholieke hart met het
Vaticaan, de gigantische St. Pieter en natuurlijk de Sixtijnse kapel. U
heeft ook voldoende vrije tijd om de stad, bezienswaardigheden en
musea op eigen gelegenheid verder te bezoeken. Een 3-daagse

5 dagen vanaf
€ 1.249,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar vanuit
Limburg naar Brussel v.v.

Rechtstreekse vlucht met ITA
Airways naar Rome (o.v.b. van
wijzigingen)

4 nachten op basis van logies met
ontbijt en diners in 4* hotel Best
Western President Rome

Stadstour op dag 1

Lokale gids

Wandeling en bezoek aan
Vaticaanstad op dag 2

Wandeling en bezoek aan
Authentiek Rome op dag 3

Wandeling en bezoek aan Aventijn
en de Gianicolo heuvel op dag 4
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openbaar vervoer kaart waarmee u snel door de stad kunt reizen is
inclusief. Ontdek zeker ook de vele leuke en mooi versierde,
authentieke winkels, gezellige koffiebarretjes en cafés. Een bezoek
aan de Urbi et Orbi van de paus op 1e kerstdag op het St. Pietersplein
kunt u zelfs bijwonen, meer Kerst kan het bijna niet worden! Wij
wensen u alvast een “Buon Natale” in Rome!

Dag 1 - Heenreis, stadstour & diner

Vanuit de Limburgse opstapplaats reist u samen met onze
reisbegeleider naar de luchthaven van Brussel. U vliegt in 2,5 uur
rechtstreeks naar de Rome Fiumicino. Na aankomst staat onze
touringcar en lokale gids al gereed. Onderweg naar ons hotel maken
we tijdens het eerste gedeelte van de stadstour al kennis met de vele
historische schatten van Rome zoals de oude arena, het Colosseum.
Aan het begin van de avond arriveren we bij ons viersterrenhotel Best
Western President in het centrum van Rome. ’s Avonds dineren we in
het hotel, en kunt u eventueel nog een afzakkertje nemen in de
hotelbar of een lokaal cafeetje.

Dag 2 - Vaticaanstad, St. Pieter & historisch Rome

Na te hebben genoten van het ontbijtbuffet gaan we beginnen aan
de 1e wandeling onder leiding van onze gids door de mooi versierde
stad die geheel in het teken van de kerstmagie staat. We starten in
“Vaticaanstad”, en bezoeken de imposante St. Pietersbasiliek met het
bijhorende St. Pietersplein waar een enorme en beroemde kerststal
staat. Maar een van de mooiste die u gaat zien is die van de
“Netturbini “, de Romeinse straatvegers. Vanmiddag wederom vele
Romeinse hoogtepunten, we wandelen vanaf het Piazza Navona,
langs een van de best bewaarde Romeinse overblijfselen; het antieke
Pantheon naar de Trevifontein. Vervolgens over de Spaanse trappen
en het Piazza di Spagna met de Fontana della Barcaccia van Pietro
Bernini naar het Piazza del Popolo. We reizen per metro terug naar
ons hotel. Vanavond, kerstavond, een goed verzorgd kerstdiner in ons
hotel. U heeft de mogelijkheid om nog een nachtmis bij te wonen in
één van de kerken in de omgeving van het hotel, of per taxi naar de
“Nederlandse” Friezenkerk.

Dag 3 - "Urbi et Orbi", wandeling of vrije tijd en
kerstdiner in Tratorria

Vrolijk kerstfeest! vanochtend gaan we na het kerstontbijt naar het St.
Pietersplein. Om 12.00u kunt u de jaarlijkse Pauselijke zegen en
kerstboodschap Urbi et Orbi bijwonen. De rest van de dag is ter vrije
beschikking, wandel door de mooi versierde Via Condotti en de Via
del Corso naar het Piazza Venezia. U kunt ook een bezoek brengen
aan de Sint Jan van Lateranen basiliek vlakbij ons hotel. Het kerstdiner
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vanavond nuttigen we samen in lokale Romeinse Trattoria

Dag 4 - Wonderbaarlijke uitzichten vanaf Aventijn
en de Gianicolo heuvel

Rome is gebouwd op 7 heuvels, vandaag ontdekken we de prachtige
uitzichten en zien we de historische Romeinse schatten vanaf de
Aventijn en de Gianicolo heuvel Vanmiddag eindigen we in de
schilderachtige en gezellige volkswijk Trastevere, een waar
Middeleeuws doolhof van kleine slingerende straatjes. U kunt
vandaag ook kiezen voor een geheel vrije dag of middag, en op eigen
gelegenheid musea of andere bezienswaardigheden bezoeken. Uw
gids en onze reisleider staan u graag bij in het plannen van uw ideale
dag. Vanavond ons laatste diner in het hotel. Een lekkere Italiaanse
digestivo drinkt u dan toch in één van de vele barretjes rondom of in
uw hotel.

Dag 5 - Arrivederci Roma! Thuisreis

Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven van Fiumicino. We
vliegen terug naar de luchthaven van Brussel, waar onze touringcar al
staat te wachten. Vervolgens rijden we naar de Limburgse
uitstapplaatsen.

Hotelinformatie

Best Western Hotel President****

We hebben gekozen voor een verblijf in het goed beoordeelde en
perfect verzorgde viersterrenhotel Best Western President, gelegen in
het centrum van Rome. Het Colosseum, de Aartsbasiliek van Sint-Jan
van Lateranen en het metrostation Manzoni liggen op loopafstand.
Iedere ochtend wordt er een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd Alle
kamers zijn comfortabel en netjes ingericht. Dineren doen we enkele
avonden in het restaurant van het hotel. Het hotel beschikt tevens
over een eigen bar om de dag gezellig af te sluiten en er is uiteraard
gratis WiFi. U gaat hier fijne en gezellige kerstdagen beleven.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 170,-

Hotel website: https://www.hotelpresident.com/en/home-page.a...
Hotel adres: Best Western Hotel President, Via Emanuele Filiberto,
Rome, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Mogelijkheid tot bijwonen Urbi et
Orbi op dag 3

Kerstdiner in lokale Trattoria
(exclusief drankjes)

Lokale transfers in Rome

3 dagen openbaar vervoer kaart

Oortjes-headsets voor wandelingen
en rondleidingen

Citytax

De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Entreegelden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten à € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15

Programma en vluchten zijn onder
voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deelnemer moet goed ter been zijn

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie: 25 December 2022 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 4

https://www.delimburgerreizen.nl/?post_type=reizen&p=3624
http://www.tcpdf.org
https://www.delimburgerreizen.nl/

