
Rome!
Praktische informatie



Schoenen!

Niet deze! Maar deze!



Hoe laat komen we op 25 maart bij elkaar?
 Vertrek met de trein van 

Krommenie-Assendelft:                  

 06.50 uur (pascontrole) vertrek 07.07 uur

 Meetingpoint Schiphol

 07.45 uur

 Burger King spoor 3-4/5-6

Word je weggebracht? Laat dat tijdig weten!



KLM             
 Maandag 25 maart om 

09.40 uur vanaf Amsterdam 

naar Rome (FCO) 

aankomst 11.55 uur 

Vlucht: KL1601

 Terugreis: 

Vrijdag 29 maart om 17.15 

Rome FCO naar Amsterdam

aankomst 19.50 uur 

Vlucht KL1604



•1 stuk handbagage, max. 55 x 35 x 25 cm 

•1 accessoire, bijvoorbeeld een handtas of een laptop, 

max. 40 x 30 x 15 cm 

• totaalgewicht max. 12 kg

Alleen handbagage!



In ieder geval meenemen:

▪ Warme kleding: in het voorjaar kan het nog koud zijn, 

zeker in het dorp Zagarolo waar de gastgezinnen wonen. 

Een fleece die ook elke dag in de rugzak past, is het 

beste.

▪ Pantoffels of dikke sokken voor ‘s avonds zijn ook aan te 

raden: veel mensen hebben geen verwarming meer aan na 

1 maart!

▪ Regenkleding: het kan erg hard regenen! Een extra paar 

droge schoenen en een goede paraplu zijn geen luxe.

▪ Kleding om armen en benen te bedekken: we bezoeken 

veel kerken. Blote armen en schouders worden niet 

toegelaten. 



vervolg

▪ Eten voor de hele dag: de eerste dag eten de kinderen pas 

om ca. half acht ‘s avonds in het gastgezin. Een goed gevuld 

lunchpakket en een leeg flesje met dop in de handbagage.

▪ Goede, ingelopen loopschoenen!!!: we lopen heel erg veel, 

dus alle andere schoenen leveren alleen maar blaren en pijn 

op. 

▪ Boekje met Wie, Wat, Waar in Rome: een goed stadsgidsje 

(niet te zwaar) met plattegrond en taaladviezen is handig. 

http://buonitaliaans.nl/ is een goede site om zinnetjes te 

leren.

▪ Zonnebrand: gelukkig schijnt vaak de zon, dus 

zonnebrandcrème mee.

http://buonitaliaans.nl/


Probleemveroorzakers:

Pas op!



Vervolg reis



Schoenen!

Niet deze…. Maar deze!



Zagarolo: gastgezinnen 19.00 uur



Eten 

 Avondeten (la cena) vaak 

vier gangen

 Antipasti, pasta, vlees 

(carne) of vis (pesce), 

toetje (dolce)

 Pizza

 Lunchpakket (pranzo)

 Ontbijt (prima colazione)

 Restaurant Trastevere



De gastgezinnen

 Gezinssamenstelling: vader en moeder, soms kinderen

 Cadeautje: klein, leuk als binnenkomertje 

 Geld: niet te veel cash, niet te veel aankopen showen in 
gastgezin

 Huisdieren/roken: vijf gezinnen zonder hond, soms een 
buiten

 Taal: http://buonitaliaans.nl/ 

 Verwarming: is er vaak niet. 

 Water: overal drinkbaar (tenzij er staat aqua non potabile), 
is wel schaars, dus kort douchen

 Telefoon: iedereen moet bereikbaar zijn, dus telefoon aan 
met beltegoed!

 Wifi: heeft bijna iedereen, in de stad zijn freewifi-zones. Toch 
is het bereik bij de gastgezinnen vaak slecht.



Programma



Schoenen!

Géén espadrilles! maar bv sportschoenen



Naar huis!

19.55 uur op Schiphol

Zorg dat je wordt opgehaald

Neem afscheid van je docenten!

(Grazie, arrivederci!)


