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lsc@wolfert.nl mgu@wolfert.nl
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REISINFORMATIE

vluchtgegevens:

vertrek: vrijdag 12 februari 2016
vlucht HV 6035, Rotterdam – Rome
07.00 - 09.10 uur → inchecken: 5.30 uur!

aankomst: woensdag 17 februari 2016
vlucht HV 6036, Rome – Rotterdam
20.30-22.55 uur → inchecken: 19.00 uur!



  

BAGAGE
– handbagage: maximaal 1 stuk van 55cm x   
    40cm x 25cm omvang en 10 kg gewicht
– ruimbagage: maximaal 1 stuk van 15 / 20   
    kg gewicht (afhankelijk van je reissom) 
– wel in je handbagage: 

geldig paspoort / identiteitsbewijs, 
belangrijke papieren, medicijnen

– niet in je handbagage: scherpe voorwerpen, 
vloeistoffen (verpakkingen van maximaal 
100 ml in transparante, hersluitbare zak)

→ zie ook: www.transavia.com

http://www.transavia.com/


  

HOTELGEGEVENS

Hotel Giugiù
Via del Viminale, 8

00184 Roma
+39-06-4827734 

www.hotelgiugiu.com

 

http://www.hotelgiugiu.com/


  

PROGRAMMA

Enkele Highlights ...



  

DAG 1: VRIJDAG 12 februari

ochtend: aankomst

middag: 
stadswandeling met o.a.
←Pantheon en Trevifontein↓ 

avond:

Spaanse trappen



  

DAG 2: ZATERDAG 13 februari
ochtend:

←  Galleria Borghese
Ara Pacis 

middag: Foro Italico, Stadio Olimpico

avond: 
lezing Andrea Vreede
'Het moderne Italië'



  

DAG 3: ZONDAG 14 februari
ochtend:
rondleiding Andrea
Vreede: Capitool, 
Keizerfora 
Forum Romanum → 

middag:
← Colosseum
Palatijn 

avond:
Capitolijnse Musea 



  

DAG 4: MAANDAG 15 februari
ochtend:
Santa Maria Maggiore
Santa Maria in Cosmedin +
Bocca della Verita → 
Theater van Marcellus

middag:
← E.U.R.

avond: Trastevere → 



  

DAG 5: DINSDAG 16 februari

ochtend: 
Vaticaanse Musea 
+ Sixtijnse Kapel → 

← middag:
Sint Pieter
Engelenburcht

avond: Spaanse trappen 
Piazza del Populo 



  

DAG 6: WOENSDAG 17 februari

ochtend: 

← monument Victor 
Emanuel II

middag: 
vrije middag→ 



  

'S AVONDS:

Tijd om Rome te verlaten,
en terug naar huis te gaan. 

Inchecken: 19.00 uur!



  

AFSPRAKEN EN REGELS
– Wees op tijd.
– Let goed op elkaar.
   In groepjes van minimaal 4 vrij rondlopen.
– Draag zorg voor de veiligheid van de groep.
– Let goed op je spullen en pas op voor   
   zakkenrollers.
– Geen drugs of (sterke) drank.
– Niet roken en alcohol drinken 
   op de kamer.
– Luister naar de reisleiding.
– Nachtrust: 23.30 uur op 
   de kamer, 24.00 uur stil. 
– Uiterste consequentie: naar huis.



  

FARE LA BELLA FIGURA



  

MEENEMEN:

– geldig paspoort / identiteitskaart 
– pinpas en wat contant geld (ca. 50-75 euro)
– eventuele medicijnen
– regenkleding en / of paraplu
– goed schoeisel, blarenpleisters 
– zonnebril
– pen en papier 
– reisgidsje (krijg je voor de reis)
– plattegrond Rome (krijg je voor de reis)
– iets te eten voor de heenreis
– iets te doen voor in het vliegtuig
– telefoon + voldoende beltegoed (voor nood)

 



  

TEN SLOTTE

→ Onderteken de verklaring en lever deze 
vanavond in bij de reisleiding. Deze is alleen 

voor noodgevallen.

→ Is het informatieformulier, samen met een 
kopie van je geldige (!) paspoort / 

identiteitsbewijs en verzekeringspasje 
ingeleverd bij lsc@wolfert.nl?

mailto:lsc@wolfert.nl


  

Vragen?
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