
ROMEREIS 2022



DE REISLEIDING

mevr. K. Haijes khi@wolfert.nl
dhr. J. van der Hoek jhe@wolfert.nl
dhr. M. van Gulik mgu@wolfert.nl
mevr. E. de Vos evo@wolfert.nl



REISINFORMATIE

Heenreis:
Amsterdam, Schiphol →  Rome
datum : zondag 20 november 2022
vluchtnummer : AZ 0107 (met ITA)
tijd : 11.55-14.10uur

Terugreis:
Rome →  Amsterdam, Schiphol
datum : zaterdag 26 november 2022
vluchtnummer : AZ 0110 (met ITA)
tijd : 14.00-16.35uur



REISINFORMATIE

zondag 20 november
Vertrek vanaf school: 08.00 uur
Transfer naar Schiphol met touringcar.

zaterdag 26 november
verwachte aankomst bij school:19.00 uur



BAGAGE
– handbagage: maximaal 1 stuk van 55cm x       

35cm x 25cm omvang en 8 kg gewicht    
(accessoire handtas toegestaan)

– ruimbagage: maximaal 1 stuk van 23 kg. 

– 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)



HOTELGEGEVENS

Hotel Giugiù
Via del Viminale, 8

00184 Roma
+39-06-4827734 

www.hotelgiugiu.com

 

http://www.hotelgiugiu.com/


HOTELGEGEVENS 2e hotel

Hotel Principe Amadeo
Via Principe Amadeo, 2

00185 Roma
+39-06-4880494 



PROGRAMMA



DAG 1: ZONDAG 20 NOVEMBER

ochtend en middag: reis
     

middag en avond: 
stadswandeling met o.a.
Spaanse Trappen, Trevi en 
het Pantheon

avond: 
gezamenlijk diner



DAG 2: MAANDAG 21 NOVEMBER
ochtend: 
Santa Maria Maggiore →
San Clemente 
gladiatorenschool

avond: 
gezamenlijk diner en
lezing Andrea Vreede

middag: 
← E.U.R.

  



DAG 3: DINSDAG 21 NOVEMBER
ochtend: 
rondleiding Andrea Vreede 
met o.a. klassieke centrum: 
Boog van Constantijn en  het 
Forum Romanum

     
middag: 
Colosseum, keizerfora 

avond: Capitolijnse Musea, leerlingen dineren zelf



DAG 4: WOENSDAG 22 NOVEMBER
ochtend: 
Ara Pacis, theater van Marcellus, 
Santa Maria in Cosmedin

     

middag: 
keuzeprogramma!

- Stadio Olympico
- Caravaggio
- Suikertaart
- Ostia Antica

avond: gezamenlijk diner



DAG 5: DONDERDAG 24 NOVEMBER

ochtend:
klas 5: eigen onderzoek KCV
klas 6: examenrondleiding

     
middag: 
Villa Borghese, Piazza del 
Popolo en het Pantheon

avond: 
leerlingen dineren zelf



DAG 6: VRIJDAG 25 NOVEMBER
ochtend: 
Vaticaanse Musea
Sixtijnse Kapel → 

middag: 
Sint-Pieter + plein

  

avond:
Trastevere

gezamenlijk 
diner



DAG 6: ZATERDAG 26 NOVEMBER
ochtend: 
afscheid van de stad met een  
ochtendwandeling 

middag: 
terugreis

ong. 18.30 terug bij school
  



HOE BEKIJKEN WE ALLES?

- zelf extra goed kijken met behulp van   
opdrachten
- eigen onderzoek
- rondleidingen door de docenten



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 alcohol.
– Niet roken in het hotel en 
   op de kamer.
– Luister naar de reisleiding.
– Nachtrust: 23.00 uur op 
   de kamer, 23.30 uur stil. 
– Uiterste consequentie: naar huis.



MEENEMEN:
– geldig paspoort / identiteitskaart 
– pinpas en wat contant geld 
– zakgeld voor lunch en eigen diner (50 Euro)
– eventuele medicijnen
– regenkleding en / of paraplu
– goed schoeisel, blarenpleisters 
– 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
– mobiele telefoon + een oplader

 



TELEFOONNUMMERS
Op school in Nederland: 

Dhr. Wind: + 31 (0)641693060

Op reis in Rome: 
Mevr. Haijes: + 31 (0)613795420,

Dhr. Van der Hoek: +31 (0)624935329
Dhr. Van Gulik: + 31 (0)648640211 of

Mevr. De Vos: + 31 (0)624921369

Bel alleen in noodsituaties 
met de begeleiding!



Vragen?


