
ITALIË  
Assisi & Rome, een schatkamer vol kunst!
8-daagse vlieg-en busreis 
5 t/m 12 november 2020 

We treden in de voetsporen van de H. Franciscus. Lopen 
door de oude straatjes van Assisi waar hij misschien zelf 
gelopen heeft. Gaan naar het plein waar Franciscus voor 
de ogen van zijn vader en alle inwoners van de stad zijn 
luxe kleren uittrok en afstand deed van al zijn rijkdom. Bez-
oeken de basiliek met zijn graf die prachtige versierd is met 
fresco’s over zijn leven. Op weg naar Rome maken we een 
stop in Subiaco voor een bezoek aan het klooster van de H. 
Benedictus. In Rome ontmoeten wij Paus Franciscus tijdens 
de Pauselijke zegen op het St. Pietersplein. We 
bezoeken de basilieken van Petrus en Johannes, het Pantheon, 
de Trevi fontein en het Piazza Navona met z’n prachtige 
pallazzi. Natuurlijk genieten we ook van de stad met de
vele terrasjes waar we heerlijke cappuccino kunnen drinken. 

REISFEITEN
Reiscode: R13-12/V    
Bestemming: Assisi & Rome
Reisdatum: 5 t/m 12 november 2020  
Reisduur: 8 dagen
Reissom: € 940,-     
Toeslag 1 persoonskamer: € 150,-
Deelnemers min: 18 personen  
• Grand Hotel Assisi in Assisi
• Hotel Casa tra Noi in Rome

INBEGREPEN Vliegreis Brussel/Zaventem - Rome vv. 
incl. alle toeslagen. Overnachting in 2-persoonskamers 
voorzien van bad of douche en toilet. Verzorging op 
basis van halfpension (ontbijt & diner). Lokaal vervoer 
Rome-Assisi-Rome en 3 dagen OV-kaart in Rome. 
Alle excursies, S&S-gids, S&S-reisleiding en informatie-
bijeenkomst. 
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfer Brussel/Zaventem. 
Lunches en drank. Entreegelden. Bijdrage garantiefonds 
GGTO en Calamiteitenfonds (€ 17,50 per boeking). 
Verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard.

BELEVEN
Dag 1. Brussel - Rome - Montefalco - Assisi
Vanaf vliegveld Brussel/Zaventem vliegen wij naar Rome 
waar onze touringcar klaar staat voor het vertrek naar 
Assisi in Umbrië. Onderweg brengen wij  een bezoek aan 
het stadje Montefalco: een hooggelegen en fascinerend 
plaatsje. Hier bezoeken we het Museo Civico (€ 10,- p.p.), 
ondergebracht in de voormalige San Francescokerk met 
als hoogtepunt een 15e eeuwse frescocyclus over het leven 
van Franciscus. Wij verblijven 2 nachten in  Grand Hotel 
Assisi, een 4 sterren hotel in het centrum van Assisi.  

Dag 2. Assisi en zijn basiliek
Rondleiding door Assisi met z’n eeuwenoude uitstraling. 
De heilige Franciscus is er geboren en begraven. 
We bezichtigen eerst de Santa Clara basiliek en vervolgens 
de San Francesco basiliek, één van de belangrijkste 
religieuze centra van Italië. Gebouwd over de graftombe 
van de Heilige. Na de lunch hebt u gelegenheid om Assisi 
op eigen gelegenheid te verkennen. Diner in het Hotel. 



Dag 6. Het klassieke Rome 
Na het ontbijt bezoeken wij de Bisschopskerk van 
Rome: de Sint Jan van Lateranen, gelegen op de plek 
van de eerste basiliek in Rome die Keizer Constantijn 
de Grote in 313 na zijn bekering liet bouwen. Ook 
bezoeken wij de Scala Santa, de heilige Trap. Volgens 
de verhalen is dit de trap uit het paleis van Pontius 
Pilatus in Jeruzalem. Keizerin Helena, moeder van 
Constantijn, zou deze trap tijdens haar bedevaart naar 
Jeruzalem ontdekt hebben en laten overbrengen naar 
Rome. Vervolgens dalen we af richting Colosseum. 
In het bijliggend studentenwijkje gebruiken we de lunch. 
Een heerlijke pasta zwaarder wandelen we langs 
het Forum Romanum naar een mooi uitzichtspunt op 
de Capitolijnse heuvel. Onze gids zal boeiend vertellen 
over het Rome in de Oudheid.  Diner in het Hotel 

Dag 7. Trastevere en het Joodse getto 
We starten vandaag met een ontspannen wandeling over 
de heuvel Janiculum, voor een mooi panorama over de 
stad. Vanaf de heuvel dalen we vervolgens af  naar de 
volksbuurt Trastevere voor een heerlijke cappuccino en 
een bezoek aan de basiliek Santa Maria in Trastevere. 
Na de lunch die we in Trastevere gebruiken  vervolgen 
wij onze wandeling richting Tibereiland, de Joodse wijk, 
het piazza Farnese en het Campo de’ Fiori. Aan het
 einde van de middag keren wij terug naar ons Hotel. 
Diner in het hotel.   

Dag 8. Terugreis 
Na het ontbijt transfer naar het vliegveld voor 
onze vlucht terug naar Brussel/Zaventem. 

Dag 3. Assisi - Subiaco - Frascati - Rome
Na een vroeg ontbijt checken we uit en nemen 
afscheid van Assisi en gaan op weg naar Rome. Via het 
in de bergen gelegen Subiaco, waar de  H. Benedictus 
zijn roeping ontving in het tegen de rotsen gebouwde 
klooster met schitterende fresco’s, komen we uit in 
het stadje Frascati. Frascati is een heuvelstadje op een 
kilometer of 20 buiten Rome. Het was al gedurende 
de hoogtijdagen van het Romeinse rijk een favoriete 
bestemming van de stadsbewoners zelf, vooral in de 
zomer wanneer men er wat respijt kon krijgen van de 
drukkende hitte in Rome zelf. Hier zullen we de lunch 
gebruiken. Indien de tijd het toe laat bezoeken wij tot 
slot de Basiliek Paulus buiten de Muren. Wij verblijven 
5 nachten in Hotel Casa Tra Noi in Rome.  

Dag 4. Rondom het Vaticaan
Vandaag bezoeken we Vaticaanstad. Na het ontbijt 
gaan we onder leiding van onze gids eerst naar 
de Sint-Pietersbasiliek. Op het dak van de koepel 
(te bereiken met de lift voor € 12,- p.p.) van deze 
prachtige kerk genieten we van een prachtig uitzicht 
over de Eeuwige Stad. Er is ook een koffiebarretje, waar 
u heerlijke koffie kunt drinken! Na de koffie start de 
rondgang door de imposante basiliek, waar we werken 
zien van de Renaissance-kunstenaars Gian Lorenzo 
Bernini en Michelangelo. Na de rondleiding volgt op 
het plein de Pauselijke zegen door Paus Franciscus die 
we gemeenschappelijk bijwonen. We lunchen op z’n 
Italiaans in een lokaal restaurant. De middag hebben 
wij vrij gelaten. Breng een bezoek aan De Borgo, een 
mooie wijk waar u kunt ronddwalen door de oude, nauwe 
straten rond de Via della Conciliazione. Diner in het hotel.

Dag 5. Stadswandeling Trevi
Na het ontbijt staat de stadswandeling “Trevi” op het 
programma. Onder deskundige leiding van onze gids 
doen we de beroemdste bezienswaardigheden van 
Rome aan zoals het Pantheon, de Trevi-fontein en 
het Piazza Navona met Bernini’s ‘Fontana dei Quattro 
Fiumi’ (Vierstromenfontein).  Na de lunch kunt u op 
zelf op verkenning in het oude centrum van de stad. 
Diner in het hotel.

ga mee
beleef


