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€ 820 Rome & Umbrië 
Vrijdag 30 augustus tot dinsdag 3 september 2019 | 5 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche  
• Bezoek Vaticaanse musea in Rome inbegrepen   
• Verblijf in halfpension + 2 lunches  

We starten onze 5-daagse rondreis in de fascinerende Italiaanse 
hoofdstad, Rome. Het is een bruisende stad met vooral een intens  
leven: bella (mooi) en eterna (eeuwig). We bezoeken de restanten 
van het Romeinse Rijk en aanschouwen het Sint-Pietersplein in Va-
ticaanstad met de Vaticaanse Musea, Sixtijnse Kapel en de Basiliek. 
Vrije tijd om te genieten van de op en top Italiaanse sfeer, exclusie-
ve winkels en het lekkere eten. 
 
Daarna duiken we verder het groene hart en de rijke historie in van 
Italië met o.a. Assisi. Het kleine en aantrekkelijke stadje is gelegen 
op een heuvel in Midden-Umbrië en is vooral bekend door de  
Heilige Franciscus en Heilige Clara. 
 
Ontdek de schoonheid van Umbrië met de romantische dorpjes, 
historische steden en lekkere keuken.  
 
Cultuur en natuur zijn perfect in evenwicht tijdens deze rondreis.  
 
 

 

in dubbel € 845 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max 20 personen). 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid.  
Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele 
verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, 
toeristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten  
(bv. klimaat, wegenwerken,...) kan het reisprogramma 
worden aangepast. De vermelde hotels zijn steeds onder 
voorbehoud en kunnen vervangen worden door een  
gelijkwaardig alternatief. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug (10 kg handbagage + 23 kg ruimbagage) 
- Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in 3* hotels 
- Maaltijden volgens programma (halfpension + 2x lunch incl. water en wijn) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Toeslagen:     
- Verplaatsingen per taxi in Rome    
- Transfer Lochristi (gratis autoparking - luchthaven: € 40 per persoon   
- Annulatie– en reisverzekering: € 25 per persoon          
 

€ 965 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 25 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 



Rome & Umbrië 

Vrijdag 30 augustus tot dinsdag 3 september 2019 | 5 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:    
T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be 

Dag 1: België - Rome (M-A) 
Ochtendvlucht met vertrek 7u30 in Zaventem, aankomst 
in Rome 9u30. Transfer naar ons hotel in Rome. Wande-
ling naar het St. Pietersplein en lunch (inbegrepen).  
 
In de namiddag bezoek aan het centrum van Rome met 
onze Nederlandstalige gids via de Engelenburcht,  
het Piazza Navona, de Trevi Fontein, het Pantheon,  
de Spaanse Trappen en winkelcentra. Avondmaal en 
overnachting in hotel Casa Tra Noi.  
 
Dag 2: Rome (O-A) 
In de voormiddag: begeleid bezoek in Rome aan de 
Vaticaanse Musea met Sixtijnse Kapel en Basiliek  
(inkom inbegrepen). Vrije lunchtijd.  
 
In de namiddag vrije tijd, of facultatief een rondrit per 
open tour bus. Avondmaal en overnachting in hotel Casa 
Tra Noi.  
 
Dag 3: Rome - Spoleto - Cascia (O-A) 
Na ontbijt vertrekken we uit Rome per autocar richting 
Spoleto, een kostbaar Umbrisch juweel, met een harmo-
nieuze architectuur, schitterende bouwwerken, een wir-
war van straatjes en steegjes en een schitterende Dom 
op het mooie plein Piazza Del Duomo. Vrije lunch. 
 
In de namiddag verder naar Cascia, stadje van de Heilige 
Rita. Bezoek aan de Basiliek in het typische Umbrische 
centrum, bekend voor zijn gastronomie en de heerlijke 
truffel (Tartufo).  
 
Avondmaal en overnachting in hotel Monte Meraviglia 
(Magrelli Ospitalita).  
  
Dag 4: Cascia - Assisi (O-M-A)  
Vertrek uit Cascia naar Assisi.  We brengen eerst een 
bezoek aan de benedenstad met zijn Basiliek Santa  
Maria Degli Angeli, gebouwd rond de oude Porziuncola 
kapel en plaats waar de Heilige Franciscus gestorven is. 
Verder wandelen we langs het beeld van Franciscus met 
levende duifjes en rozentuin. We ontdekken de wereld-
beroemde oude bovenstad gelegen op een heuvel  
temidden van vlaktes. Gezamelijke lunch (inbegrepen).  

De massieve, stevig, hoge arcades van de basiliek rijzen 
uit het niets op tegen de flanken van de Monte Subasio. 
Begeleid bezoek aan Basiliek Sint Franciscus met  
beneden-, bovenkerk en crypte. Wandeling door het 
oude centrum tot Basiliek Heilige Clara. Het terras biedt 
een mooi uitzicht over het Umbrische platteland. Na een 
korte steile klim bereiken we de Basiliek San Rufino, met 
Romaanse gevel uit de 12e eeuw, één van de mooiste 
van Umbrië. We dalen af via de leukste steegjes van  
Assisi.  
 
Avondmaal en overnachting in Windsor Savoia.   
 
Dag 5: Assisi - Perugia - België (O) 
Na een rustig ontbijt genieten we nog even van wat  
vrije tijd in Assisi . Vertrek rond 11u naar Perugia,  
hoofdstad van Umbrië en een drukbezochte kunststad. 
We bereiken deze levendige oude binnenstad per mini-
metro (een leuke ervaring  bovengronds). We genieten  
van een vrije lunch in de verkeersvrije hoofdstraat van 
Perugia. We bewonderen er de “Fontana Maggiore”,  
de mooiste fontein van Italië, Basilica San Domenico, 
Palazzo dei Priori, de typische binnensteegjes en leuke 
winkeltjes. We proeven ook van de “ Baci”, een typische  
chocoladebonbon met surprise!   
 
Vertrek uit Perugia omstreeks 16u voor onze terugreis 
vanuit Rome. Terugvlucht naar Zaventem met aankomst 
23u25. 
 
(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief. 


