Meet in

Castelli Romani & Roma

Exclusieve 7-daagse reis
Zaterdag 9 oktober – vrijdag 15 oktober
2021

Zaterdag 9 oktober 2021
Vlucht – Castel Gandolfo – Frascati

Receptie Fingerfood lunch

Transfer met de touringcar naar de luchthaven, samenkomst:
05u00:

bureel Van Bogget – Aven Ackers 18, 9130 Verrebroek. Mogelijkheid tot
parkeren van uw wagen

05u15:

parking CC – 9120 Beveren.

Vertrek met Brussels Airlines SN 3175 om 07u30 vanuit Zaventem naar Rome. Aankomst
in Rome Fiumicino om 09u30 en transfer naar Castel Gandolfo voor 3 overnachtingen
in hotel Castel Vecchio, gelegen midden op de Albaanse heuvels met een prachtig uitzicht
op het vulkaanmeer. Meet en greet met onze lokale Nederlandstalige gids.
Check in, aperitief en finger food lunch.
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Namiddag excursie met de autocar naar Frascati, één van de meest levendige stadjes
en bekendste dorpje van de Castelli Romani. Deze dertien dorpjes zijn rondom eeuwen
oude kastelen ontstaan. Hier vonden welgestelde Romeinen hun rust.
O.b.v. onze gids verkennen we dit sfeervol stadje vanop de Piazza Marconi.
Frascati is overigens ook een populaire bestemming voor wie houdt van lekkere wijn.
Al eeuwenlang wordt op de heuvels rond de stad aan wijnbouw gedaan. Handelaars en
pelgrims op weg naar Rome hielden hier graag halt om zich in één van de vele Fraschette
te goed te doen aan een kruik frisse en goedkope wijn. De naam Fraschette verwijst naar
de frasche, een bundel twijgen die aan de gevel van een herberg werd gehangen om de
toevallige passanten erop te wijzen dat de eigenaar een vat wijn had klaarstaan. Wie dorst
had kon zich hier laven aan de lokale wijn.
Vrij diner of u kan zich inschrijven voor het door ons voorgesteld diner in een lokaal
restaurant (details volgen). Overnachting.

Zondag 10 oktober 2021
Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de Paus

Ontbijt

Na het ontbijt wandelen we naar het historisch
dorpsplein van Castel Gandolfo waar we een bezoek
brengen aan
het pauselijk buitenverblijf,
gebouwd tussen 1623 en 1629.
We worden binnen geleid in het Apostolisch Paleis. U
ziet het bekende balkon waar de pausen in het
verleden de toegelopen menigte in de zomermaanden
toespraken. Tijdens onze tour staan we verstelt van
wat er allemaal te zien is.
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Het paleis met een mix van middeleeuwse en
barokke cultuur, is een lust voor het oog!
Vrije of gezamenlijke lunch (informatie volgt).
Bezoek aan de Villa Barberini met de
gelijknamige weelderige tuinen.
Vrij diner, of u kan zich inschrijven voor het
door ons voorgesteld diner in een lokaal
restaurant,
(details
volgen
nog).
Overnachting.

Maandag 11 oktober 2021
Villa Mondragone & Vicolo di Prataporci ‘food & wine’

Ontbijt/lunch

Na het ontbijt vertrek met de autocar via Villa Mondragone naar het privé wijndomein
Vicolo di Frascati.

Villa Mondragone is een patricische villa, gelegen op een heuvel 516 m boven de
zeespiegel.
De bouw begon in 1573 door kardinaal Mark Sittich von Hohenems Altemps. Paus Gregorius
XIII, wiens heraldische draak ertoe leidde de villa "Mondragone" te noemen, gebruikte de
villa regelmatig als zomerresidentie, als gast van kardinaal Altemps. Het was in Villa
Mondragone dat Gregory in 1582 het document (de pauselijke stier "Inter gravissimas")
bekendmaakte, waarmee de hervorming van de kalender die nu in gebruik is en bekend
staat als de Gregoriaanse kalender, is begonnen.
We hervatten onze route naar het privé wijndomein Vicolo di Frascati , gelegen midden
in de schilderachtige heuvels van de Castelli Romani.
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Onder begeleiding van een plaatselijke chef-kok leren we volgens de regels van
de kunst verse pasta maken. We starten met een sprankelende apéritief, proeven
van de eigen geproduceerde lokale producten, zoals de olijfolie, en degusteren
de exclusieve wijnen tijdens de perfecte lunch !
Terugrit naar Castel Gandolfo, vrije tijd en overnachting.

Dinsdag 12 oktober 2021
Ontbijt / receptie aperitief en fingerfood
Tivoli, de sprookjesachtige achtertuin’ - Rome
Na het ontbijt verlaten wij onze verblijfsplaats Castel Gandolfo en rijden we naar Tivoli
met zijn schitterende villa’s en tuinen. Bezoek o.b.v. onze lokale Nederlandstalige
gids.
De Romeinse keizers vierden het liefst vakantie in
Tivoli, en zelfs na al die eeuwen kun je hen daar
geen ongelijk in geven: het stadje ligt tegen de
groene heuvels aangeplakt en het enige geluid dat
je er hoort is dat van ruisende bomen en
spetterende watervallen.
We brengen een bezoek aan Villa d’Este, een
pareltje van de renaissance-architectuur. Vooral
de tuin met zijn vele fonteinen is zo uniek dat
hij zich moeiteloos een plaats wist te veroveren in
de Unesco Werelderfgoedlijst.
Vrije lunch of u kan zich inschrijven voor de door
ons voorgestelde lunch in een lokaal restaurant
(details volgen).
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We rijden verder naar Rome voor de volgende 3 overnachtingen in het mooie hotel
Donna Camilla Savelli, gelegen in de authentieke wijk Trastevere.
Het hotel is gehuisvest in een oud klooster uit de 17 de eeuw. De kamers zijn voorzien van
alle moderne faciliteiten. Gratis Wifi in alle ruimtes. ’s Morgens serveert men een uitgebreid
gevarieerd ontbijtbuffet, bij mooi weer in de prachtige tuin.

In de omgeving van het hotel bevinden zich historische gebouwen en traditionele Romeinse
pleinen met o.a. het beroemde plein voor de Basiliek van Santa Maria.
Receptie: aperitief en hapjes in het hotel. Overnachting.

Woensdag 13 oktober 2021
Vaticaanstad ‘uniek landje in Italië’ & Rome

Ontbijt

Ontbijt. Iedereen die in Rome verblijft moet ook het middelpunt van de Katholieke Kerk
zien, Vaticaanstad.
Vanuit Trastevere wandelen we o.b.v. onze gids
via de kronkelende Passeggiata del Gianicolo naar
Vaticaanstad. Deze weg loopt door de groene
heuvel en biedt na elke bocht een wisselend
uitzicht op de stad.
Het is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld.
Er wonen amper mensen. Maar het heeft eigen
postzegels, een eigen radiozender en een eigen
bank en de paus is er de baas.
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Via het wereldberoemde Sint-Pietersplein bereiken
we de basiliek. Eromheen staan 284 Dorische
zuilen en 88 pilaren waarop beelden van heiligen
staan.
In de voormiddag brengen we een bezoek
aan de tuinen van het Vaticaan.
Vrije lunch of u kan zich inschrijven voor de door
ons voorgestelde lunch. (details volgen nog).
In de namiddag hervatten we onze wandeling op een rustig tempo o.b.v. onze
Nederlandstalige gids.
Vrij diner of u kan zich inschrijven voor het door ons voorgesteld diner in een lokaal
restaurant (details volgen nog). Overnachting.

Donderdag 14 oktober 2021
Regio station en tuinen Vaticaan en Rome

Ontbijt

Ontbijt.
O.b.v. een lokale Nederlandstalige gids wandelen we door Antica Roma met o.a. het
Colosseum, Forum Romanum, Piazza Venezia, Trevi fontein, Piazza di Spagna… (een
wandeling op een ‘slow’ tempo met koffiepauze in de authentieke koffiehuizen, geen
geslaagd bezoek aan Rome zonder het proeven van een “Gelato” in één van de beste
ijssalons, we maken kennis met de “Antica Salumeria (delicatessen zaken van Romeinse
streatfood, wijnen en likeuren….).

Vrij diner of u kan zich inschrijven voor het door ons voorgesteld diner in een lokaal
restaurant (details volgen). Overnachting.
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Vrijdag 15 oktober 2021
Tempo libre Rome - terugvlucht

Ontbijt

Na het ontbijt en check out, vrije tijd tot de luchthaventransfer van Rome Fiumicino voor
de terugvlucht naar België om 17u50 met SN 3182.
Aankomst in Zaventem om 20u00 en aansluitend transfer per autocar naar Beveren.
Reissom per persoon, deze reis is gegarandeerd vanaf 20 deelnemers:
op basis van een tweepersoonskamer: 1990,- €
op basis van een eenpersoonskamer: 2420,- €.
Inclusief:
-3 nachten in hotel Castel Gandolfo**** op basis van kamer en ontbijtbuffet
-3 nachten in hotel Donna Camilla Savelli**** op basis van kamer met ontbijtbuffet
-Brussels Airlines vluchten Brussel Zaventem – Rome - Brussel Zaventem
inclusief luchthaventaksen. (inclusief 1 hoofdbagage 25 kg en 1 handbagage
12 kg)

-luchthavenvervoer naar Zaventem h/t van 9130 Verrebroek burelen en
9120 Beveren(parking BIB)
-transfers luchthaven Rome FCO / Castel Gandolfo en verblijfshotel Rome
naar luchthaven Rome/FCO
-excursies in Castelli Romani per autocar
-lokale Nederlandstalige gids: dag 1, 4, 5, en 6.
Maaltijden:
-receptie en fingerfood bij aankomst in het hotel Castel Vecchio en bij aankomst
in het hotel Donna Cammilla Savelli
-bezoek aan het wijndomein met kookles, apéritief, proeven van lokale
producten, lunch en wijndegustatie.
Inkomgelden: Pauselijk Paleis en Tuinen van Villa Barberini – Villa Mondragone –
Villa d’Este in Tivoli – Tuinen van het Vaticaan.
Exclusief:
- niet vermelde maaltijden en dranken
- niet vermelde excursies en inkomgelden
- reis bijstand- en/of annuleringsverzekering.
➔ Tijdelijke annuleringsverzekering is 6,3% van de reissom:
 125,37,- € per persoon in een dubbel kamer
 152,46,- € per persoon in een singel kamer.
Opmerking: excursies/bezoeken zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus en worden uitgevoerd volgens de voorgeschreven
Coronamaatregelen.
Gelieve uw deelname te bevestigen voor vrijdag 20 augustus a.s. door storting
van 600 € per persoon eventueel vermeerderd met de verzekeringspremie op
rekeningnr. BE38 2930 1657 9072 van Van Bogget Reizen met vermelding ROMEreis 2021.
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