
Dat Rome een toffe stad is en zeer geschikt als stedentrip weet je vast wel, maar wat ga je nu doen
in deze mooie oude stad? Wij geven je tien tips:

Maak een Streetfood- & Streetart tour door de heerlijke volkswijk Pigneto met caffé & dolce in een
tuinen, pizza al taglio, een bezoek aan de markt. Dit is een verrassende ‘meet the locals’ ervaring!
Daarna loop je langs beroemde street art performances – onder begeleiding van een deskundige
gids.

Bezoek het Colosseum, Forum Romano en de Palatijn. Deze wereldberoemde
bezienswaardigheden zijn absoluut het bezoeken waard. Wanneer je door het Forum of de
Palantijn loopt, waan je je terug in de Romeinse tijd! Het is alsof je door een openlucht museum
wandel, elk moment verwacht je een oud-Romein tegen het lijf te lopen. In het Colosseum lijkt het
of de strijd zo weer los gaat barsten. Tip: Laat je reisadviseur de toegangskaarten vooraf regelen.

Ga modieus shoppen in Rome. Italianen staan bekend om hun elegante stijl en ondanks het feit dat
Milaan dé modehoofdstad van het land is, kun je in Rome minstens net zo fijn shoppen! Ben je op
zoek naar unieke winkels, opkomende ontwerpers en artisanale sieraden? Begin dan vooral in de
wijk Monti. Ook in de straten rondom Viale Trastevere zul je leuke kleine boetiekjes vinden met
unieke cadeautjes en snuisterijen. Ga je voor de grote namen, van Gucci tot Dolce & Gabbana, dan
ben je op je plek in de straten rondom de Piazza di Spagna. Op zoek naar tweedehands en vintage
goodies? We raden je Via del Governo Vecchio van harte aan en de winkel Omero e Cecilia in het
bijzonder. Last but not least, in de prachtige winkelgalerij Galleria Alberto Sordi vind je meer dan
dertig winkels, evenals enkele restaurants en cafés.



Maak een fietstour door bekend én onbekend Rome. Fiets langs de Piazza di Spagna, Fontana dei
Trevi , Pantheon, Campo di Fiori (markt), Ghetto, Trastevere en Monti langs alle bekende en
onbekende via’s en piazza’s met de beste cappucino en geniet van een heerlijke dolce in de oude
stad. Zo leer je snel een groter deel van de stad kennen dan te voet.

Ga op bezoek bij de Paus en raak geïmponeerd door de Sixtijnse Kapel. Toegegeven, dit is een zeer
toeristische bezienswaardigheid maar wel eentje die je echt gezien moet hebben wanneer je Rome
bezoekt. De belangstelling is enorm dus een wijze raad: vraag je reisadviseur vooraf de kaarten te
regelen- zodat je niet in de rij hoeft te staan. 

Vier kerst in Rome. Rome is magisch rondom kerst. Er zijn meerdere kerstmarkten verspreid door
de stad, klein en groot. De kerstmarkt aan de Piazza Navona is één van de bekendste van de stad.
Tijdens de kerstperiode zijn er vele kerststallen verspreid over de stad. Volgens traditie wordt het
Jezusbeeldje pas op 24 december toegevoegd. Vanaf begin december tot begin januari elk jaar is er
tevens een grote kerststallen expositie te zien: 100 presepi in Vaticano. 



Eet Pizza op een terrasje van een klein lokale pizzeria. Verdwaal door de stad, begin bijvoorbeeld bij
de Trevi fontein en loop door de leuke en gezellige kleine straatjes, stop op een pleintje bij dat lieve
kleine terrasje: voor lunch neem je een pizza met een chianti en voel je als een local. Wist je dat:
hoe verder de straatjes van de bezienswaardigheden af liggen, hoe lekkerder én voordeliger de
pizza!

Slenter door Trastevere.  Deze hippe wijk aan de westelijke kant van de rivier de Tiber lijkt ervoor
gemaakt om aangenaam rond te slenteren: kleine steegjes; gekleurde huisjes; kleurige bakken met
bloemen en de was bungelend boven je hoofd. Deze voormalige arbeiderswijk heeft het allemaal.
Strijk neer op één van de vele terrasjes en geniet van een koele Limocello of Apérol. Heb je nog tijd
over: bezoek dan ook de Basilica di Santa Maria en vergaap je aan het gouden interieur. Rondom
het Trilussa-plein liggen de meeste historische bezienswaardigheden die het bezoeken zeker waard
zijn.

De Piramide van Cestius is een antieke piramide aan de Via Ostiensis, aan de rand van de stad. Men
kan alleen met een gids en op reservering naar binnen. Mocht je in de gelegenheid zijn om een
kijkje te nemen, doe dat dan vooral!

Rijd met een fiatje 500 rond in de omgeving van Rome. Rijd vanaf de Castelli Romani langs Frascati,
Tivoli en Castelgandolfo de zomerresidentie van de Paus. Ga op bezoek bij een lokale wijn en
olijfolie producent en lunch bij een Romeinse familie thuis aan lange tafels- samen met een gids die
deze omgeving heel goed kent. Dit alles onder begeleiding van een local.

Sommige activiteiten gaan deze winter niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Lijkt een
stedentrip naar Rome jou leuk? Neem contact op met je persoonlijke reisadviseur voor de meest
actuele informatie.

Geschreven door persoonlijk reisadviseur Ruby Verboom


