Op de fiets door Rome en een virtueel kijkje in het Colosseum
Een fietstour is de ideale manier om op het gemak, in een relatief korte tijd, vele highlights
van deze prachtige stad te zien. De tour staat onder leiding van een ervaren Nederlandse
gids, die zorgt voor een veilige route. De fietsen zijn van uitstekende kwaliteit en op maat
afgesteld. Na de fietstour en een heerlijke Italiaanse lunch wandelt u met de gids naar de
beroemdste arena aller tijden: het Colosseum. Daar krijgt u met behulp van VR-brillen een
spannend kijkje hoe het Colosseum er in de oudheid uitzag: van buiten, van binnen en ook
ondergronds! Met de extra toelinchting van uw Nederlandstalige gids komt de geschiedenis
tot leven. Extra voordeel: u vermijdt de drukte die er altijd is bij de entree van het Colosseum
en de wachtrijen voor de metaaldetectors. Deze tour is geschikt voor kinderen.
Programma Excursie Fietsen en VR Colosseum
8.30 uur

Pick-up bij het schip, transfer naar Rome - het Colosseum

10.00 uur

Aankomst in Rome, uw gids wacht u op. Korte koffie pauze,
wandeling naar de fietsverhuurder

10.30 uur

Vertrek fietstocht met een enthouiaste Nederlandstalige gids. U fietst
langs bekende bezienswaardigheden van Rome als Circo Massimo, de
Palatijn, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Pantheon, Piazza Navona,
de Trevifontein

13.45 uur

Einde fietstour, u levert de fietsen weer in en loopt naar het
restaurant voor een heerlijke Italiaanse lunch.

14.45 uur

Wandeling richting het Colosseum en de Boog van Constantijn.
Toelichting door de gids. Door middel van een viruele ‘tour’ met een
VR bril door het Colosseum, neemt u ook een kijkje binnen in de
arena.

16.00 uur

Einde van de wandeltour en VR-presentatie. De gids brengt u naar het
opstappunt van de bus voor de transfer naar de cruiseterminal. De
gids neemt afscheid.

16.15 uur

Vertrek touringcar naar haven Civitavecchia.

18.00 uur

Aankomst in de haven.

De aangegeven tijden en routes zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen en
onvoorziene omstandigheden.
NB: deze tour is niet geschikt voor deelnemers die slecht ter been zijn / gebruik maken van
een rolstoel.
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Deze dagexcursie is inclusief









Transfer cruiseterminal - Rome v.v. met luxe minibus(sen)
Vertrek direct onder het schip
Italiaanse koffie bij aankomst Rome
Fietstour ‘highlights Rome’ met Nederlandstalige gids
Italiaanse lunch
Wandeling met de gids langs archeologische zone
Virtuele tour met VR - brillen ‘door het Colosseum’
Vanaf 9 personen: headsets om de gids beter te kunnen verstaan (voor
middagprogramma)

Kosten totaalpakket per persoon
Groep
4 - 6 personen
7 - 8 personen
9 – 13 personen
14 - 16 personen




Prijs per persoon
€ 299,00 pp
€ 240,00 pp
€ 235,00 pp
€ 185,00 pp

De fietstour wordt uitgevoerd op nieuwe modellen, comfortabele, trekkingbikes.
E-bikes zijn beschikbaar: toeslag € 7,00 p.p.
Grotere groepen op aanvraag.

Boeken en Betalen
Wilt u deze excursie boeken?
Stuur een email naar ilone@persoonlijkrome.nl met
 uw naam
 een telefoonnummer waarop u in Italië bereikbaar bent
 het aantal deelnemers in uw groep
 de datum waarop u aankomt met de cruise
 de naam van het schip.
Wanneer boeken?
In verband met beschikbaarheid van tickets en voorzieningen is het raadzaam zo vroeg
mogelijk te boeken, in ieder geval minimaal 4 weken voor aankomst van het schip in
Civitavecchia.
Betalen
Na de verwerking van uw reservering ontvangt van ons een factuur. Deze betaalt u vooraf.
Zodra we uw betaling hebben ontvangen is uw reservering definitief.
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Voorwaarden en annuleren
 Uw entreekaarten, de VR brillen en de bus worden vooraf gereserveerd. Hierdoor
kunnen we helaas geen last minute boekingen aannemen.
 Kosteloos annuleren hele pakket tot 3 weken voor datum.
 Met uitzondering van reserveringskosten en tickets: deze zijn bij gehele of
gedeeltelijke annulering niet restitueerbaar.
 Annuleringen individuele inschrijvingen/aantal personen tot 2 weken voor aankomst
schip kosteloos, mits binnen de betreffende prijsrange, daarna 100% kosten.
 Prijzen inclusief BTW en iva: Nederlandse reisbureauregeling van toepassing.
 Geldig tot 31-12-2019.
Meer Informatie of vragen?
Stuur een mail naar ilone@persoonlijkrome.nl. Zij helpt u graag verder met vragen over de
Rome-excursie tijdens de cruise!
Begint of eindigt uw cruise in Civitaveccha? Vraagt u ons ook naar de mogelijkheden voor
een ontspannen begin in Rome voorafgaand aan de cruise, of het verlengen van uw verblijf
in Rome na afloop. We doen u graag voorstellen voor een comfortabel hotel, transfers, en
tours.
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