
Veel Plezier 
in Rome



Hoi Arie, 
Hou je een beetje van cultuur snuiven? Mooi! 
Jij gaat binnenkort naar de stad die 45 keer zo 
oud is als jij: Rome, de hoofdstad van Italië en 
een van de oudste steden ter wereld. In 2022 sta 
jij op de koepel van de Sint Pieter, het Forum 
Romanum en het Colosseum.

Als ervaringsdeskundige weet ik hoe mooi 
Rome is. Daarom heb ik deze brochure ge-
maakt: bereid je alvast voor op deze mooie 
reis met de beste reistips. Geniet van je reis en 
neem vooral je camera mee!

- Jelle



Vliegen naar de cultuurhoofdstad
Je neemt vanaf Rotterdam The Hague Airport het vliegtuig naar Rome 
Fiumicino. Op het vliegveld van Rome neem je te Leonardo Express naar 
Roma Termini. Daar neem je de bus naar je hotel. Voor je de bus neemt, is het 
verstandig om een OV-dagenkaart te kopen. Met die kaart kan je onbeperkt 
met de bus, tram en metro door Rome reizen. 

Hotel:
Aan het Hotel wordt nog gewerkt! Maar er zitten in het centrum van Rome en 
Trastevere veel leuke hotelletjes. 

Tijd voor de 
must-sees! 
Na het droppen van jullie koffers is 
het snel tijd om Rome te bezichti-
gen. Rome staat vol met architec-
tuur van de 1e eeuw voor Christus 
tot aan de 20e eeuw na Christus.  
Scroll snell naar beneden voor 
een aantal must-sees! 



Drie bezichtigingen in een
Het Colosseum het Forum Romanum waren erg belangrijk tijdens de Romeins heerschappij: 
Het Forum diende als marktplaats. Een van de opmerkelijke restanten is de Basilica, wat 
vroeger een handelsgebouw was en later als kerk diende. Het Colosseum werd gebruikt 
voor brood en spelen: Gladiatorgevechten dus! 

Met een Parc Colosseo ticket heb je toegang tot het Colosseum, Forum Romanum en de 
Palatijn. Deze tickets krijgen jullie van mij tegoed! 



Pantheon
Een tempel gebouwd in de 2e eeuw voor Christus, die bekend staat om de bijzondere open 
koepel 

Twee landen in een!  
Je bezoekt niet alleen Italië, maar ook Vaticaanstad: Op bezoek bij de paus dus! Beklim de 
koepel van de Sint-Pietersbasiliek en kijk uit over geheel Rome, en neem ook zeker een kijk-
je in het Vaticaanmuseum en de Sixtijnse kapel, waar je het meesterwerk van Michelangelo 
kan bewonderen.

Onderweg naar het Vaticaan kom je de Engelenburcht tegen. De Castel Sant’Angelo werd 
gebouwd als mausoleum van keizer Hadrianus en zijn familie. Later is het gebouw gebruikt 
als kasteel. Inmiddels is het een museum. 



Het Putje van de Piazza
Het Piazza Navona was in de tijd van de Romeinen een plaats van vermaak. Nu staat het 
plein vooral bekend om de vele fonteinen die in de 17e eeuw zijn gebouwd. Kan jij trouwens 
‘het putje’ voor mij vinden? Dat is het putje waar we tijdens de Romereis verzamelden! 

Twee Euro in 
de Trevifontein
Gooi een munt in de trevifontein 
Als je met je rechterhand een muntje 
over je linkerschouder in de fontein gooit, 
dan kom je gegarandeerd nog een keertje 
in Rome terug. Geloof me: Ik ben er al 
twee keer geweest! 

Rome in het Donker
Op het Forum van Augustus kan je van juni tot november naar een lichtshow gaan. Deze 
lichtshow laat zien hoe Rome erbij lag tijdens de heerschappij van de eerste keizer. Vlak bij 
het Forum van Augustus vind je ook de zuil van Trajanus 



“Kindje mag niet jokken”
Bij de Santa Maria kerk vind je de Bocca della verita, een Middeleeuws beeld. Stop je hand 
in het bek van het monster en kijk of je ongedeerd blijft. Volgens de Middeleeuwse legendes  
bijt het monster je hand eraf als je een leugenaar blijkt te zijn. Kijk papa, twee handen! 

 

3 kerken in een 
In de Basilica van Sint Clement reis je door de tijd. Begin op de begane grond en aanschouw 
de kerk die in de 11e eeuw gebouwd is, daal af naar een kerk gebouwd in de 4e eeuw. En 
nog een verdieping lager vind je een villa die in de 1e eeuw voor Christus gebouwd is. 

 



Mocht je nog tijd hebben....
Dan heb ik hier nog een aantal leuke tips!

Via Appia 
De Via Appia is de oudste bestaande weg uit het Romeinse tijdperk. De weg verbindt Rome 
met Napels en Brindisi en was erg belangrijk voor de logistiek in de Romeinse tijd. Nu is er 
weinig meer van over, al kan je buiten de stadsmuren van Rome nog een aantal oude ste-
nen liggen. 

Loop je de Via Appia af, dan kom je ook nog langs een kerk gewijd aan Sint Nicolaas, een 
mausoleum van Romulus (een van de twee stichters van Rome) en een villa van een van de 
Romeinse keizers:  



En nu tijd voor eten! 

Goed Toeven in Trastevere

Niet ver van het Vaticaan vandaan ligt de Romeinse wijk Trastevere, waar Mattias en ik ons 
hotel hadden. Het is een authentieke, gezellige buurt waar je heerlijk kan eten voor een goe-
de prijs. Ga voor een pasta Cacio e Pepe (een typisch Romeins gerecht) bij Nannarella of 
Tonnarello (wel even een paar weken van tevoren reserveren)

IJsje bij de Trevifontein
Dicht bij de Trevifontein ligt de ijszaak Il gelato di San Crispino. Hier wordt het ‘beste ijs ter 
wereld’ verkocht. Gooi dus niet meteen je hele inboedel in de fontein!

Il bittergarnituro
Geen rum en bittergarnituur in Rome, 
maar Italië staat wel bekend om de Aperitivo: 
Heerlijk borrelen met Italiaanse hapjes en een 
wijntje of Aperol Spritz. De Aperitivo vindt 
’s avond plaats. Soms wel eens lekker 
in plaats van iedere dag pasta en pizza! 

Vini 
Italië is een wijnland, dus neem zeker 
genoeg tijd om wijntjes te proeven. 

Caffe
Even over de koffie: Cappucino vóór 10 uur ‘s
ochtends, espresso na tienen! Italie heeft trouwens
ook lekkere koffie met likeur erin

Dolci
Naast een ijsje moet je zeker proberen: 
tiramisu, cannoli, Zuppa Cotta (Zucotto) 

Eet smakelijk!


