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AURELIA 

MEER INFORMATIE? 

Mailt u naar:info@elisabeth-travel.nl 

of bel 035-6031516! 

 

Beschrijving:  

Wat kan men van Rome zeggen? Men 

boekt een verblijf voor een lang 

weekend, snelt langs de meest 

beroemde bezienswaardigheden en 

zegt dan: &#8220;Rome? 

Fantastische stad, alles gezien, lekker 

gewinkeld: Seen all, done all. Rome 

beleven is echter geheel iets anders. 

Geen uitgestippelde wandelingen, 

maar gewoon op de "bonnefooi"; 

gaan slenteren door die geweldige 

stad. Je kunt er maanden, zo niet 

jarenlang rondwandelen en elke dag 

iets nieuws ontdekken. Wist u 

bijvoorbeeld dat er een pastamuseum 

is, waar alles te ontdekken valt over 

de ontstaansgeschiedenis van dit 

gerecht? Of het museum van de 

zielen van de doden, een klein 

museum met een verzameling 

voorwerpen die aangeraakt zijn door 

geesten (te zien aan de brandmerken 

op de voorwerpen), om hun 

nabestaanden te bewijzen dat er een 

leven na dit leven is? Dan is er ook 

nog het Internationale museum van 

de Kerstkribbe, met meer dan 3000 

kribbes uit 29 landen. U kunt op 

diverse plaatsen in de stad 

"ondergronds" gaan en een idee 

krijgen over het Rome uit zeer 

vervlogen tijden, of de wijk E.U.R. 

bezoeken, ontworpen door Mussolini: 

een vreemd maar interessant 

gedeelte van de stad. Gaat u eens op 

een terras zitten aan de Via Veneto. 

"La Dolce Vita", het decadente leven, 

de behoefte van internationale 

sterren en/of hen die zo beroemd 

willen worden, het gaat onder het 

genot van een - kostbaar - drankje 

aan u voorbij. 

 

Faciliteiten:  

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies:  

Bij de receptie kunt u terecht voor 

informatie m.b.t. uitstapjes in de 

omgeving, excursies en 

shoppingadviezen. Bij boeking 

ontvangt u uiteraard van ons 

uitgebreide informatie over Rome en 

omgeving, alsmede een reisgids. 

 

Afstanden:  

Lido di Ostia 37 km, Bracciano 41 

km, Tivoli 39 km. 

Bijzonderheden: 

Residence 

25 appartementen 

Garage 
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