
           

 

vtbKultuur Peer – December 2021 – Nummer 2021/06 

 

Rome 
De eeuwige stad 

 
Zaterdag 07 mei 2022 - Zaterdag 14 mei 2022 

 

8-daagse Cultuurtrip 

met als gids dr. Jan Vaes 

 

Rome, de hoofdstad van Italië, kennen we ook als een machtige stad tijdens het Romeinse 
Keizerrijk. Rome is steeds één van de belangrijkste steden ter wereld geweest, en is nu 
binnen Europa één van de meest populaire toeristische steden. Ooit was Rome de grootste 
stad ter wereld en toch liggen de beroemdste bezienswaardigheden op loopafstand van 
mekaar. Samen met onze gids, dr. Jan Vaes ontdekken we tijdens deze cultuurtrip de 
overblijfselen van het eens zo machtige Rome. Hij zal ons laten meeleven met de 
Romeinse keizers, senatoren, gladiatoren, maar ook met Michelangelo, Bernini, Carvaggio, 
Rafaël en zoveel meer. Ook bezoeken we Vaticaanstad, met slechts 0,44 km² oppervlakte, 
een unieke enclave binnen Rome. We maken ook een excursie naar Tivoli, een stad 
gelegen circa 30 km ten oosten van Rome, waar we twee villa’s bezoeken. Deze reis wordt 
de gelegenheid om Rome in al z’n facetten te ontdekken en dit onder de deskundige 
begeleiding van onze gids dr. Jan Vaes. Maak je klaar om je te laten rondleiden doorheen 
eeuwen van boeiende geschiedenis! 

 

 Reisprogramma 

Zaterdag 07 mei 2022: Alken – Zaventem – Rome (L - A) 

Vertrek per directe vlucht SN Brussels Airlines van Brussel naar Rome. Na aankomst op de 

luchthaven Rome Fiumicino rijden we met de autocar naar ons hotel A. Roma Lifestyle 

Hotel**** voor de check-in. 

Daarna vertrekken we richting Rome centrum voor 

een lunch in Ristorante Pasquino, een typische 

Romeinse trattoria.  

Na de lunch start onze eerste geleide wandeling 

vanop Piazza Navona. Het plein ligt in één van de 

oudste buurten van Rome, de Campus Martius. Aan 

het plein staat de kerk Sant’Agnese in Agone, die 

gebouwd werd door Francesco Borromini, de grote 

rivaal van Bernini in het 17de-eeuwse Rome. Van de 

 



 

 

hand van Bernini bewonderen we de prachtige Fontana dei Quattro Fiumi (De Vier 

Stromenfontein). De vier beelden verwijzen naar vier grote rivieren, de Donau, de Ganges, 

de Nijl en de Rio de la Plata, en zitten aan de voet van de obelisk. Tijdens onze wandeling 

ontdekken we nog meer fonteinen, palazzi en kerken, waaronder de San Luigi dei Francesi, 

de nationale kerk van de Fransen. De grootste bezienswaardigheid is de Contarelli-kapel 

met drie schilderijen van Caravaggio. 

Om 18.00 uur keren we met de autocar terug naar het hotel, waar we dineren. 

Zondag 08 mei 2022: Rome (O - L - A) 

Na het ontbijt vertrekken we met de autocar naar Via Luigi Petroselli. 

Van daaruit beginnen we met een wandeling die eindigt op het 

Capitool (Campidoglio), de belangrijkste van de zeven heuvels van 

Rome. Onderweg bezoeken we o.a. de kerk Santa Maria in 

Cosmedin, vooral bekend van de Bocca della Verità (de Mond van 

de Waarheid), een ingemetseld putdeksel met het gezicht van een 

zeegod. Volgens een overlevering zal de god zijn kaken sluiten als 

een leugenaar er zijn hand in steekt! We vervolgen onze wandeling 

met een bezoek aan het Circus Maximus, in de Romeinse tijd een 

renbaan voor wagenrennen. We keren terug via het Teatro di 

Marcello naar het Capitool, met het ruiterstandbeeld van Marcus 

Aurelius en de beroemde wolvin met Romulus en Remus. 

Via Piazza Venezia en het Monument voor Vittorio Emanuel II wandelen we naar het 

Ristorante Sant’Anna voor de lunch. 

Na de lunch, vervolgen we onze stadswandeling via 

het Pantheon, de best bewaarde tempel uit de 

klassieke oudheid, en de beroemde Fontana di 

Trevi, naar het Quirinaal, één van de zeven heuvels 

van Rome. Daar ontdekken we het Palazzo del 

Quirinale, de ambtswoning van de Italiaanse 

president. Aansluitend bezoeken we twee 

hoogtepunten van de Romeinse barok: de San Carlo 

alle Quattro Fontane van Borromini en de kerk van 

Santa Maria della Vittoria, waar we Bernini’s 

absolute meesterwerk, de Conarokapel, betreden. We eindigen onze dag op Piazza della 

Republica waar we de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bezoeken, een door 

Michelangelo in de thermen van keizer Diocletianus gebouwde basiliek. 

Om 18.00 uur worden we opgehaald met de autocar en rijden we terug richting hotel voor 

het diner. 

Maandag 09 mei 2022: Rome (O - L - A) 

Na het ontbijt vertrekken we met de autocar richting 

Colosseum. We bezoeken het Colosseum, het grootste 

amfitheater uit de Romeinse tijd. Daarnaast bekijken we 

de boog van keizer Constantijn, de eerste keizer die het 

Christendom van staatswege doogde. We vervolgen onze 

Romeinse ontdekkingstocht langs Via dei Fori Imperiali 

naar het Foro di Traiano met de zuil en de markten van 

Trajanus. Een belangrijke halte is de kerk Santi Cosma e 



           

 

Damiano met haar schitterend apsismozaïek uit de 6de eeuw. Ze werd ingericht in een zaal 

van het antieke Forum Pacis. 

We lunchen in Ristorante Le Terme del 

Colosseo. 

‘s Namiddags beleven we op het Forum 

Romanum duizend jaar Romeinse 

geschiedenis. Het was het politieke, 

sociale, economische en religieuze 

middelpunt van het oude Rome. We 

vervolgen onze weg naar de Palentijn 

(Palatino), één van de zeven heuvels van 

Rome, met zijn schilderachtig gelegen 

puinen, waaronder niet alleen het huis 

van keizer Augustus, maar ook de 

indrukwekkende paleizen van zijn 

opvolgers. 

Na een volledige dag in het Antieke Rome, keren we met de autocar terug naar het hotel 

voor het diner. 

Dinsdag 10 mei 2022: Rome (O - L - A) 

Na het ontbijt zet de autocar ons af ter hoogte van 

Piazza del Popolo, één van de indrukwekkendste 

pleinen van Rome. Vlakbij ligt de kerk van Santa 

Maria del Popolo waar we, in de Cerasi-kapel, twee 

beroemde meesterwerken van Caravaggio zullen 

ontdekken. Vervolgens bereiken we de Ara Pacis en 

het mausoleum van keizer Augustus, waarin ook 

familieleden en zijn opvolgers Claudius, Nerva en 

Tiberius werden begraven. Het mausoleum werd in 

maart 2021, na een renovatie, die uiteindelijk 

dertien jaar zou gaan duren, geopend voor het 

publiek. 

Na een bezoek aan de romantische Spaanse Trappen, één van de grote trekpleisters van 

Rome, is het tijd voor een vrije lunch in de omgeving van Piazza di Spagna. 

’s Namiddags is er voor iedereen vrije tijd voorzien, om op je eigen tempo Rome verder te 

ontdekken. Tijd voor een terrasje, flaneren door Via del Corso (de winkelstraat) of genieten 

van een wandeling door het park Villa Borghese.  

Afspraak is om 18.00 uur aan Lungotevere Marzio, waar de autocar ons zal opwachten. 

Diner in het hotel. 

Woensdag 11 mei 2022: Rome – Vaticaanstad – Rome (O - L - A) 

Na het ontbijt vertrekken we richting Vaticaanstad. We beginnen 

de dag ter hoogte van de Engelenburcht en -brug, waarna we 

langs Via della Concilliazione naar het Sint-Pietersplein 

wandelen. ’s Voormiddags bezoeken we de Sint-Pietersbasiliek. 

Onze gids dr. Jan Vaes, zal de boeiende geschiedenis van dit 

centrum van het Christendom toelichten. De basiliek bevat talrijke 



 

 

kunstschatten, zoals de Pietà van Michelangelo, het baldakijn van Bernini, de tombes van 

de pausen en de indrukwekkende koepel van Michelangelo. Ook schenken we aandacht 

aan de architectuur rondom het Sint-Pietersplein. 

Lunch in Ristorante Calabassio. 

Na de lunch doen we met de autocar een transfer 

naar Trastevere. De wijk Trastevere ligt op de 

westoever van de Tiber, ten zuiden van Vaticaanstad. 

Het behoudt zijn bijzondere karakter door zijn smalle 

starten, bestraat met sampietrini, omgeven door 

originele middeleleeuwse volkswoningen. Bekend is 

de kerk Santa Maria in Trastevere, waar in juli 2014 

prins Amadeo is getrouwd met Lili Rosbach von 

Wolkenstein. Via Ponte Cestio, die dateert van 46 v. 

Chr., bereiken we het Isola Tiberina (Tibereiland), 

waar ons namiddagprogramma eindigt. 

Om 18.00 uur wacht de autocar ons op in Via Luigi Petroselli en rijden we terug voor het 

diner in het hotel. 

Omstreeks 21.00 uur is er mogelijkheid, voor diegene die het willen, om Rome by night te 

beleven. We wandelen door de mooi verlichte oude kern rond Piazza Navona en het 

Pantheon. Om 23.00 uur keren we terug naar het hotel. 

Donderdag 12 mei 2022: Rome – Tivoli – Rome (O - L - A) 

Na het ontbijt vertrekken we met de autocar naar Tivoli. 

In de voormiddag bezoeken we Villa d’Este (16de 

eeuw) en haar prachtige tuinen met hun sierlijke 

waterpartijen en de zogenaamde ‘giochi d’acqua’ of 

‘waterspelen’. Dit luxeverblijf van de familie d’Este uit 

Ferrara, is een fraai voorbeeld van 

renaissancearchitectuur en tuinaanleg, dat intussen 

behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. 

Lunch in Ristorante Antiche Terme di Diana. 

’s Namiddags is er een geleid bezoek aan Villa 

Adriana, de wensdroom van keizer Hadrianus en 

een indrukwekkend archeologisch paleizen-

complex. De keizer liet op het domein een aantal 

plaatsen nabouwen die hij op zijn tochten door het 

Romeinse Rijk had bezocht. 

Omstreeks 17.30 uur rijden we terug richting Rome en dineren we ’s avonds in het hotel. 

Vrijdag 13 mei 2022: Rome (O - L - A) 

Na het ontbijt, rijden we met de autocar naar Lungotevere dei Tebaldi, waar we aanvangen 

met onze stadswandeling. Op het programma staat o.a. de jezuïetenkerk Sant’Ignazio di 

Loyola. Spectaculair zijn de plafondfresco’s van padre Andrea Pozzo. 



           

 

We lunchen in Ristorante Pasquino in de buurt van 

Piazza Navona. 

’s Namiddags verplaatsen we ons naar Porta San 

Giovanni, waar we de Pauselijke Aartsbasiliek San 

Giovanni in Laterano (Sint-Jan van Lateranen) en het 

kloosterpand bezoeken. 

De autocar brengt ons terug naar het hotel voor het 

diner. 

 

Zaterdag 14 mei 2022: Rome – Zaventem – Alken (O – L) 

Na het ontbijt, uitchecken en laden bagage, brengt de autocar ons naar Lungotevere dei 

Tebaldi. 

We maken een wandeling richting 

Campo dei Fiori, een gezellig en 

levendig plein dat zijn naam dankt aan 

een hier vroeger gelegen bloemenveld. 

Er is een kleurrijke markt, hoofdzakelijk 

met voedingswaren, maar natuurlijk ook 

met bloemen. Wat verderop bevindt 

zich het Palazzo Farnese, waar nu de 

Franse ambassade is gevestigd. 

We lunchen in Osteria Trattoria da 

Fortunata. 

 

Om 14.30 uur brengt de autocar ons naar de luchthaven Roma Fiumicino, waar we 

omstreeks 15.45 uur inchecken voor de vlucht met SN Brussels Airlines naar Brussel. 

Het programma kan worden gewijzigd wegens omstandigheden. In samenspraak met onze gids, 

wordt een evenwaardig alternatief aangeboden. Rome heeft namelijk heel veel troeven! 

Legende: 

O: Ontbijt 

L: Lunch 

A: Avondmaal 



 

 

 

Praktisch: 

Vluchtschema (onder voorbehoud): 
07 mei 2022 – SN 3175 Brussels Airport – Roma Fiumicino–Leonardo da Vinci 07.30-09.30 

14 mei 2022 – SN 3182 Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci – Brussels Airport 17.45-19.55 

Hotel: 
A. Roma Lifestyle Hotel is een luxueus vakantieresort-hotel met een 3.000 m² grote indoor 

wellness en een mooi openluchtzwembad (300 m²) met zonneterras en uitzicht op een 

groene omgeving. Het maaltijdaanbod ’s morgens is een heerlijk ontbijtbuffet en ’s avonds 

10 livecooking-stations in restaurant Sapori del Mondo. Cocktailbar/lounge “Il Giardino”, bar 

op het dak met panoramisch zicht, poolbar, tuin, terras, vervolledigen het aanbod. 

Deelnameprijs: 
* € 1.760,00 per persoon in een 2-persoonskamer 

* Toeslag voor een single in een 1-persoonskamer: € 395,00 

* Deelname: uitsluitend voor leden van vtbKultuur. Lidmaatschap is € 20,00, voor het ganse 

gezin en dit tot einde 2022. 

 

De deelnemersprijs kan worden herzien als gevolg van een wijziging van de luchthaven-

taksen of brandstofprijzen op het ogenblik van uitgifte van de vliegtuigtickets. 

Inbegrepen: 
* Busvervoer heen en terug naar en van Brussels Airport. Gelegenheid om de auto veilig te 

parkeren bij Alk Reizen te Alken. 

* Reisleiding van Brussel tot Brussel 

* Gids dr. Jan Vaes 

* Rechtstreekse vluchten met SN Brussels Airlines incl. fuel en luchthaventaksen en 23 kg 

bagage per persoon (maaltijden aan boord zijn betalend) 

* 7 overnachtingen in A. Roma Lifestyle Hotel op basis van half pension (ontbijt + diner incl. 

water, frisdranken en koffie) 

* 7 x 2-gangenlunch incl. water, 1/3 wijn en koffie 

* Alle toegangsgelden 

* Alle vermelde transfers met autocar 

* Draadloos audiosysteem 

* Fooien voor de autocarchauffeurs 

Niet inbegrepen: 
* Persoonlijke uitgaven en dranken buiten de maaltijden 

* Annulerings- en bijstandsverzekering 

* Niet vermelde excursies en activiteiten 

Inschrijving:  
Via mail naar peter.pholien@telenet.be. Daarna ontvangt u een inschrijvingsformulier. De 

persoonlijke gegevens worden gebruikt om de vliegtuigtickets en het hotel te reserveren. 

Ten alle tijden wordt de GPDR-wetgeving gerespecteerd.  

mailto:peter.pholien@telenet.be


           

 

Betaling:  
Na bevestiging van inschrijving, betaling van het voorschot van € 500,00 per persoon op 

rekening IBAN BE16 0017 5362 1974 van vtbKultuur Peer met vermelding “Voorschot 

Rome 2022”. 

 

Onze partner:  
Alk Reismakers, Steenweg 170, 3570 Alken 

Erkenningsnummer: 1995 


