Artemis: 28ste jaar

F.V. Artemis-Vesta
Vesta: 12dejaar
C/O Smets Marina Mispellaan 9 9120 Melsele
rekeningnummer ARTEMIS IBAN BE 27 7512 0136 5673

GSM 0486 386 188 / artemis@t elenet. be/ marinadewitt esmets@gmail. com

DE MARKEN en ROME met ICTAM
van maandag 10 september tot dinsdag 19 september 2018

Deze regio in centraal Italië, gelegen tussen de Adriatische zee en de Apennijnen, is vooral
gekend voor de mooie landschappen met glooiende heuvels. Haar geschiedenis leest zich in
de vele kunststeden, oude dorpjes, middeleeuwse burchten en kastelen. Ontdekt u samen met
ons dit stukje minder bekend Italië? En drie dagen Rome en omgeving.
9 dagen per lijnvliegtuig
Afreis : 10 september 2018
v
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Kunst, natuur en geschiedenis
Rechtstreekse vluchten
Slechts drie hotels
Half pension met drankenforfaits
Proeverij van lokale producten

1ste dag : BRUSSEL - BOLOGNA - SENIGALLIA (185 km)
Afspraak op de luchthaven van Zaventem in de namiddag. Vertrek per lijnvlucht van Brussels
Airlines met bestemming Bologna, waar we in de late namiddag aankomen. Onthaal en
vertrek per bus naar de Marken. Onze reisweg leidt ons doorheen mooie landschappen en
heuvels naar Senigallia.
Incheck, avondmaal en overnachting in hotel Bel Sit 3*.

2de dag : SENIGALLIA : uitstap URBINO en PESARO (150 km)
Ontbijt in het hotel. Transfer naar URBINO, de schitterende stad van Graaf Federico
Montefeltro, waarvan het historisch centrum op de lijst van het Unesco Werelderfgoed staat.
Stadsrondleiding en bezoek van het Dogenpaleis, waar het culturele leven zich afspeelde ten
tijde van Federico, en een uitzonderlijk voorbeeld van renaissance architectuur. Het paleis
herbergt de Nationale Galerij van de Marken, waar vele kunstwerken van Raffaello, Piero
della Francesca, Paolo Uccello, Melozzo da Forli,... tentoongesteld zijn alsook een verrassend
schilderij van Joos Van Wassenhove uit de school van de gebroeders Van Eyck. Bezoek van
de kathedraal, de kerken van San Domenico en San Francesco (buitenkant) en het Oratorium
van Johannes de Doper met de mooie fresco’s van de gebroeders Salimbeni. Verder naar de
Piazza della Repubblica en het fort van Albornoz vanwaar we een spectaculair zicht hebben
over de stad.
Vrij middagmaal.
Ons tweede bezoek van vandaag brengt ons naar PESARO, de geboortestad van de
componist Gioacchino Rossini. Bezoek van de kathedraal, het huis van Rossini (buitenkant),
het Rossini theater en indien mogelijk ook het conservatorium waar persoonlijke bezittingen
van de componist bewaard worden.
Terug naar het hotel voor het avondmaal en de overnachting.

3de dag : SENIGALLIA : uitstap PERGOLA - MONDAVIO en CORINALDO (95 km)
Ontbijt in het hotel. Uitstap naar PERGOLA, een klein stadje van Romeinse oorsprong,
gelegen te midden de groene heuvels. Het dorp is niet enkel rijk aan historische paleizen en
mooie kerken : de belangrijkste bezienswaardigheid is zonder twijfel de ‘Bronzi Dorati’, vier
vergulde bronzen beelden van Cartoceto di Pergola, een unieke monumentale bronzen
beeldengroep daterend uit de tijd van de Romeinse beschaving, die bijzonder goed bewaard
bleef. We zetten onze wandeling door de stad verder en hebben onderweg de gelegenheid om
de typische lokale kersenwijn en lokale producten te proeven.
In de namiddag verder naar MONDAVIO. Bezoek van het pittoreske dorpje en de
majestueuze burcht met haar collectie wassen beelden die het leven tijdens de renaissance
uitbeelden. Verder nog een bezoek aan het kleine maar fijne Apollo theater uit de 18de eeuw.
Het theater telt slechts 80 zitplaatsen, maar is desalniettemin rijkelijk versierd.
Tenslotte rijden we richting CORINALDO, een kleine versterkte stad, strategisch gelegen
tussen de rivieren Cesana en Misa, met goed bewaarde omwallingen uit de 14de eeuw.
Wandeling langs de adellijke paleizen en de opmerkelijkste burgerlijke en religieuze
gebouwen.
Terug naar het hotel voor het avondmaal en de overnachting.

4de dag : SENIGALLIA : uitstap FABRIANO - METALICA (170 km)
Na het ontbijt vertrek naar FABRIANO, industrieel centrum en zetel van een bisdom.
Fabriano was ook de zetel van een schilderschool opgericht door Gentile da Fabriano (13601427) maar de stad ontleent haar faam vooral aan haar papierindustrie, die al bekendheid
verwierf in de 13de eeuw en nu nog steeds actief is. Onze geleide wandeling brengt ons naar
de Piazza del Comune, versierd met een 14de-eeuwse fontein en omgeven door de
belangrijkste monumenten: de loggia van St.-Franciscus, het stadhuis en op de achtergrond
het Romaans-Gotische Paleis van Podestà met zijn elegante ramen, daterend van 1255. Op de
Piazza del Duomo staat de Dom, die werd herbouwd in de 17de eeuw, maar waar we nog de
14de-eeuwse apsis in terug vinden alsook de opmerkelijke kapellen met fresco’s die ons doen
denken aan Giotto. Onze wandeling eindigt in het interessante Papier en Watermerk Museum.
Daarna brengt onze reisweg ons naar Metalica voor een uitgebreide degustatie van lokale
wijnen en hoogwaardige streekproducten.
Terug naar het hotel waar vrije tijd. Avondmaal.
5de dag : SENIGALLIA - LORETO - FERMO - ASCOLI PICENO (160 km)
Ontbijt in het hotel. Transfer naar LORETO, een belangrijk bedevaartsoord gelegen op de
top van een heuvel, dicht bij de zee. Volgens een 15de-eeuwse legende bevindt zich hier het
huis waar Maria geboren werd en gewoond heeft. Vrij middagmaal.
Uitstap naar FERMO, gelegen op de hellingen van de berg Sabulo (hoogte 319 m). De stad
wordt gedomineerd door de toren van de kathedraal gewijd aan Santa Maria Assunta. We
bezoeken de ondergrondse Romeinse baden, waarvan er dertig prachtig bewaard zijn
gebleven. Ze werden tussen 41 en 60 voor Christus gebouwd om de watertoevoer aan de stad
te verzekeren en te zuiveren. Absoluut één van de mooiste voorbeelden van zijn soort in Italië.
Ten slotte het mooie theater van Aquila, één van de grootste van de regio met een mooie
fresco van Morelli.
Vervolgens rijden we naar het hotel Villa Pigna 4* in de buurt van Ascoli Piceno.
Avondmaal en overnachting

6de dag : ASCOLI PICENO
Ontbijt. Bezoek van ASCOLI PICENO. Rondleiding in dit mooie stadje, waar we bij wijze
van spreken een schat aan romaanse, gotische of barokke stijl ontdekken op elke hoek van de
straat. Tijdens onze wandeling bekijken we de gevels van de opmerkelijkste gebouwen. Op
de prachtige Piazza del Popolo zien we het Palazzo dei Capitani del Popolo en de kerk van
St.-Franciscus, maar ook het historische Meletti café waar we een koffiepauze houden.
Vervolgens komt het oude stadsgedeelte aan de beurt met onder andere de Piazza Arringo met
het Palazzo dell’Arrengo en de schitterende kathedraal van Sint-Emidio. Tussen deze
ontdekkingen door krijgen we de gelegenheid om te proeven van de traditionele gefrituurde
olijven uit Ascoli en andere typische streekproducten, dit alles samen met een goed glas wijn.
Wat vrije tijd voor persoonlijke invulling en op het einde van de middag terug naar het hotel
voor het avondmaal en de overnachting.

7de dag : ASCOLI PICENO - TIVOLI - ROME
Ontbijt in het hotel.
We rijden naar Rome en houden halt in Tivoli. Zowel in de Romeinse keizertijd als in de
Renaissance een graag bezochte plaats, waar talrijke voorname families een zomerverblijf
hadden. We bezoeken de Villa d’Este.*** Dit paleis werd gebouwd in de 16de eeuw in
opdracht van kardinaal Hippolyte d’Este en het is omringd door weelderige Italiaanse tuinen
met talloze fonteinen en waterpartijen. Een feeëriek moment.
Middagmaal in Villa Sibilla.
Vrije tijd voor bezoek aan de Villa Adriana***, de lusthof van keizer Hadrianus, met
woonvertrekken, thermen, tuinen, vijvers en een theater die rijkdom en weelde ademen.
Toegangsprijs 8 EUR ; goed samengestelde audiogids 4 EUR
Verder naar Rome waar we zullen verblijven in hotel Genio 4* in de buurt van Piazza Navona
en het Pantheon.
Vrij avondmaal in de buurt van het hotel? Of op de Campo dei Fiori bij La Carbonara ( te
reserveren)

8ste dag : ROME
Ontbijt. Volledige dag besteed aan het bezoek van Rome. Vrij middagmaal en avondmaal.
Na een rustig ontbijt, eventueel op het terras van het hotel met panoramisch zicht, vertrekken
we te voet naar het Palazzo Colonna**
Het is een mooie ochtendwandeling langs vele gekende sites: de Piazza Navona laten we
links, de piazza delle cinque lune, langs de piazza della Rotonda ,het Pantheon, langs de San
Ignazio de piazza Colonna naar de piazza della Pilotta.
30 minuten 1,5 km
Om 10 uur: geleid bezoek aan het paleis van de Colonna's, reeds 23 generaties door de familie
Colonna bewoond: 6000 m² waarvan 2000 m² tuin. Prijs:45 EUR per persoon + gids in het
Frans 155 EUR te delen door aantal deelnemers
Bij mooi weer drink op het terras in de prachtige tuin
daarna lunch in de buurt.

Vermits de musea dicht zijn op maandag moeten we het met de kerken stellen ( ook 's
middags dicht tot 15 uur)
de kerk San Carlo alle Quattro Fontane** open om 15 uur : in de volksmond san carlino; stijl
van Borromini: een juweeltje van barokkunst
Na een bezoekje aan de Trevifontein *** ( obligaat muntje gooien)keren we terug naar het
hotel
Avondmaal in de buurt van het hotel
Laatste drink op een van de piazza's of in de bar van het hotel.

9de dag : ROME - BRUSSEL
Na het ontbijt vrije tijd in Rome.
Op vraag van Maryse: bezoek aan de thermen van Caracalla *** voor wie het oude Rome nog
niet bui is ( audioguide in het Frans mogelijk à 4 EUR); togang 7 EUR
bereikbaarheid tram 3 bussen 118/160/628: in september open vanaf 8:30
Dichterbij : de mercati di Trajano***= markten van Trajanus, via IV Novembre 94 dicht bij
het Vittoriano open van 9:30 tot 19:30
hetVittoriano **zelf is ook te bezoeken 7 EUR met panoramisch zicht op Rome met terras;
glazen lift tot op het dak! Een mooie afsluiter!
Vrij middagmaal.
In de late namiddag transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Zaventem.

Prijs per persoon :
Op basis van 20 betalende personen : 1665 EUR ( op 15 november reeds 20 deelnemers)
Single toeslag : 220 EUR

INBEGREPEN IN DE PRIJS
- de Brussels Airlines lijnvluchten Brussel - Bologna//Rome - Brussel
- de huidige luchthaventaksen in Brussel en Italië : 86,57 EUR
- alle transfers en transport ter plaatse per autocar met airco, in Rome gebeuren de bezoeken te
voet
- half pension in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) vanaf het avondmaal op de eerste dag
tot het ontbijt op de 7de dag
- kamer en ontbijt in Rome (dag 7-8-9)
- drankenforfait (1/2 fles water en 1/4 fles wijn) tijdens de avondmaaltijden
- degustatie van kersenwijn (dag 3)
- degustatie van wijnen en streekproducten (dag 4)
- degustatie van streekproducten uit Ascoli (dag 6)
- middagmaal in Tivoli (dag 7)
- de ingangen voor de bezoeken vermeld in het programma
- lokale Franssprekende gids in de Marken (dag 1 tot 7 – RL gidst in Rome)

- de Garantiefondspremie
- de B.T.W.
TE VOORZIENE KOSTEN
- extra dranken en persoonlijke uitgaven
- de niet inbegrepen middagmalen
- de fooien : 35 EUR
- de lokale stadstaksen (te herbevestigen)
VOORZIENE VLUCHTEN (onder voorbehoud van wijzigingen) :
10/9 Brussel-Bologna 15u30-17u15 SN3125
18/9 Rome-Brussel 21u20-23u25 SN3184

INSCHRIJVING
eerste betaling van 100 EUR op de rekening van Artemis
daarna volgt het voorschot van 30 % van de basisprijs in februari.
saldo 30 dagen voor afreis
FORMALITEITEN
De Belgische identiteitskaart volstaat.

