
VOORLOPIG PROGRAMMA 

Culturele reis voor de leden van de Universitaire Stichting: verkenning van het ‘derde Rome’  

(maandag 5 tot vrijdag 9 september 2022) 

Gesproeken talen : Nederlands en Frans alternerend 

Onder leiding van Em. prof. Emiel Lamberts (KU Leuven, Europese geschiedenis van de Nieuwste Tijd; 

voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de Academia Belgica en van de Belgische afdeling 

van het Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano).  

In samenwerking met Dr. Sabine van Sprang, directeur van de Academia Belgica en mevrouw Blanche 

Bauchau, Belgische kunsthistorica te Rome 

  

Ruim honderdvijftig jaar geleden werd Rome, als sluitstuk van het Risorgimento, hoofdstad 
van het koninkrijk Italië. De paus verloor zijn wereldlijke macht over Midden-Italië en trok 
zich terug in het Vaticaan, waar hij zich als een gevangene van het nieuwe regime 
beschouwde. Dat belette hem niet verder op te treden als hoofd van de katholieke 
wereldkerk.  

Voor de stad Rome brak een nieuw tijdperk aan. In 1879 maakte de Poolse auteur Synkiewicz 
(Nobelprijs literatuur 1905), auteur van Quo Vadis, een onderscheid tussen drie Rome’s: het 
antieke, het pauselijke en de eigentijdse hoofdstad van het koninkrijk Italië.   

Tijdens deze reis wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van het derde Rome. In 
de periode 1870-1914 werd de stad gevoelig uitgebreid en kreeg zij haar huidige structuur. 
Ook de Belgische aanwezigheid in de stad wordt niet uit het oog verloren.  

  

Maandag 5 september  

Vlucht van Brussel (7:30 u.) naar Rome (9:30 u.) 

Verblijf in hotel Ponte Sisto ****, Via dei Pettinari 64. 

  

Een Belgische uitvalsbasis in de Valle Giulia 

Vanaf het einde van de 19e eeuw werden in Rome veel buitenlandse culturele instellingen 
opgericht, die de geschiedenis en de cultuur van de drie Rome’s zouden bestuderen. 
Meerdere ervan bevinden zich in de Valle Giulia, in de omgeving van de Via Flaminia, de 
oude toegangsweg tot het pauselijke Rome.  

Bezoek, na een lunch in de Galleria d’Arte Moderna, aan de Academia Belgica, opgericht in 
1939. Verwelkoming door directeur Sabine Van Sprang en inleidende lezing over de 
historische omkadering van de reis.  

Korte kennismaking met de buitenwijken van het oude pauselijke Rome. Wandeling in het 
park Villa Borghese en verder naar de Piazza di Spagna (langs de Villa Medici). Korte 
verkenning van de dure winkelstraat Via Condotti en bezoek aan het Antico Caffè Greco, één 
van de oudste en beroemdste cafés in Rome. Nadien langs de Corso naar de Piazza del 
Popolo, de klassieke toegang tot Rome vóór de jaren 1870. Bezoek aan de Casa di Goethe.    

  



Dinsdag 6 september: “Roma Risorgimentale” 

De episode van de Romeinse republiek (1848-1849) was een belangrijke stimulans voor de 
ontwikkeling van het Italiaanse eenmakingsproces. In deze fase werd een belangrijke rol 
gespeeld door de filosoof-politicus Mazzini en de condottiere Garibaldi, die de stad op de 
Gianicolo verdedigde tegen het Franse leger, dat in 1849 het pauselijke gezag zou herstellen.  

Voormiddag: Naar “Il Gianicolo Risorgimentale”: standbeeld van Garibaldi, borstbeelden voor 
de ‘eroi garibaldini’. Nadien wandeling langs de Porta San Pancrazio naar Trastevere, een 
oude volkswijk, met de Piazza Giuditta Tavani Arquati, belangrijk voor de volksopstand van 
1867. In Trastevere bevinden zich verschillende pittoreske straatjes en mooie historische 
kerken (vooral Santa Maria in Trastevere).  In de nabije omgeving bevindt zich ook het 
standbeeld van Giuseppe Mazzini (Piazzale Ugo La Malfa).  

Vanuit deze wijk wandeling naar de Piazza Venezia en het Vittoriano, het kolossale 
monument dat het symbool bij uitstek werd van het nieuwe Rome. De bouw van dat 
monument werd aangevat in 1885, officieel ingehuldigd in 1911 en definitief opgeleverd in 
1935.   

Namiddag: Geleid bezoek aan het Istituto per la Storia del Risorgimento italiano in het 
Vittoriano met een korte lezing over de geboorte van de nieuwe Italiaanse staat.  

Nadien een wandeling naar het Campo dei Fiori, een pittoresk en kleurrijk plein, waar in 1889 
een standbeeld werd opgericht voor Giordano Bruno, slachtoffer van de pauselijke inquisitie 
in de 16e eeuw.  Het standbeeld kreeg een grote symboolwaarde als een manifest van het 
nieuwe, antiklerikale Rome tegen het Vaticaan.  

  

Woensdag 7 september: “Roma Umbertina” 

Aandacht voor de uitbreiding van de stad Rome onder Umberto I, koning van Italië van 1878 
tot 1900.  

Voormiddag: verkenning van de nieuwe stadswijken die tussen 1870 en 1914 werden 
aangelegd. Vertrekpunt aan de Porta Pia, waar de Italiaanse troepen in 1870 Rome 
binnenvielen. Rit langs de Via XX Settembre, de Via del Quirinale en vooral  de Via Nazionale 
naar de Piazza della Reppublica,  met aandacht voor de nieuwe regeringsgebouwen. De 
verbindingsas naar het Stazione Termini werd de  nieuwe toegangsweg tot Rome (in plaats 
van de Via Flaminia en de Piazza del Popolo]. 

Namiddag: Wandeling langs het Quirinaal (voorheen pauselijk zomerpaleis, thans 
presidentieel paleis) en via de Trevi-fontein naar het Palazzo Montecitorio (zetel van de 
Kamer). Passage langs het Pantheon, bij uitstek het symbool van de drie Rome’s (antieke 
tempel, kerk en grafmonument voor de eerste Italiaanse koningen). Naar het Palazzo 
Madama (zetel van de Senaat) en verder naar de Piazza Navona.  

  

Donderdag 8 september: het Vaticaan als tegenpool 

De verhouding tussen de nieuwe Italiaanse staat en het Vaticaan bleef zeer gespannen 
tussen 1870 en 1929. De opeenvolgende pausen legden zich niet neer bij het verlies van hun 
wereldlijke macht (uit vrees voor het verlies van hun religieuze autonomie). Zij beschouwden 
zich als gevangenen binnen het Vaticaan. Toch bleef de H. Stoel een grote invloed uitoefenen 
in de stad.  



Bezoek aan de Aventijn, met de kloosters Santa Sabina (dominanerorde) en San Anselmo 
(benedictijnenorde). Deze en andere congregaties speelden een belangrijke rol in de 
wereldwijde uitstraling van het Vaticaan na 1870.   

Namiddag: Langs de Via della Conciliazione, symbool van de verzoening tussen het tweede 
en het derde Rome, naar het Vaticaan. Geleid bezoek aan het Vaticaan, met een focus op de 
periode van de ‘gevangenschap’ van de pausen (1870-1929). Tevens bezoek aan het  Campo 
Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi (naast de Sint-Pietersbasiliek).     

Afscheidsdiner in de Palazzo Patrizi bij de markies Corso Patrizi. 

  

Vrijdag 9 september:  

Bezoek aan San Giuliano dei Fiamminghi (Via del Sudario), de Belgische kerkelijke stichting in 
Rome.  

Nadien vrije tijd met mogelijkheid tot sightseeing, shopping, enz.  

Terugvlucht van Rome (17:45 u. ) naar Brussel (19:55 u.) 

  

Nota: Tijdens het bezoek aan Rome is ook een ontvangst voorzien door de Belgische 
ambassadeur(s) en zal er contact gelegd worden met Belgische residenten en 
correspondenten in Rome.  

Daarnaast voorzien we ook een interessante invulling met bezoeken aan originele locaties. 

  

Hotel Ponte Sisto **** 

  

Ponte Sisto Hotel ligt op minder dan 10 minuten wandelafstand Piazza Navona en op 500 
meter van de tram- en bushaltes in Largo Argentina. De karakteristieke wijk Trastevere ligt 
aan de overkant van de rivier de Tiber, en het Pantheon en de Trevifontein bevinden zich 
beide op ongeveer 15 minuten wandelen. Hotel Ponte Sisto ligt in het centrum van Rome, op 
350 meter van Campo de' Fiori. 

Dit voormalige klooster biedt uitzicht op een rustige binnenplaats, waar elke ochtend een 
Amerikaans ontbijtbuffet wordt geserveerd.  

De ruime kamers zijn modern en elegant ingericht. Ze zijn allemaal voorzien van 
airconditioning, een satelliet-tv, een minibar en gratis WiFi. De badkamers beschikken over 
een haardroger en toiletartikelen. 

  

Reis voor US-leden naar Rome 

5 – 9 sep 2022 

Prijzen en voorwaarden 

 

 



Prijs voor een tweepersoonskamer: tussen € 2.500 en € 3.000 p.p. en voor een eenpersoonskamer: 
tussen € 2.800 max. 3.300€ per persoon 

Vluchten 

SN 3175 BRUSSELS 5/09/2022 : 07:30 - ROME DA VINCI 5/09/2022 09:30 

SN 3182 ROME DA VINCI 9/09/2022 : 17:45 - BRUSSELS 9/09/2022 19:55 

  

Deze "voorzichtige" prijs houdt in: 

- internationale vluchten in economy class 

- transfers (luchthaven – hotel) en naar bezoeken die niet op wandelafstand liggen 

- accommodatie in het 4* Hotel Ponte Sisto in een klassieke kamer met ontbijt 

- Volpension: alle maaltijden inclusief drank 

- De reis met prof. Emile Lamberts als gids en soms een geaccrediteerde gids 

- Toegang tot sites en musea 

- De belastingen 

  

Deze prijs is exclusief: 

- opties met supplementen 

- Tips voor gidsen en chauffeurs 

- Extra drankjes of drankjes buiten de maaltijden 

- Bijstands- en ongevallenverzekering voor eventuele repatriëringskosten om medische redenen, 
spoedeisende medische zorg en/of spoedeisende ziekenhuiszorg 

- Optionele maar sterk aanbevolen annuleringsverzekering 

- Alle persoonlijke uitgaven 

- Alles wat niet vermeld staat in de rubriek "deze prijs is inclusief" 

- Alle kosten die te wijten zouden zijn aan onvoorziene omstandigheden of veranderingen ter plaatse 
(natuurrampen, politieke incidenten, enz.) 

- Eventuele extra accommodatie en diensten in het geval dat de luchtvaartmaatschappij bij 
terugkomst weigert aan boord te gaan. 



  

Deze aanbieding is geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid na bevestiging. 

Om uw reservering te bevestigen: 

• Voorschot bij boeking – € 1.500 p.p. in klassieke tweepersoonskamer en € 1.650 p.p. in klassieke 
eenpersoonskamer 

• saldo op 45 dagen voor vertrek 

• 100% bij boeking binnen 45 dagen voor vertrek 

  

Annuleringsvoorwaarden 

• Meer dan 91 dagen voor vertrek: 30% van de reissom inclusief btw 

• Van 90 tot 61 dagen voor vertrek: 45% van de totaalprijs incl. BTW. 

• Van 60 tot 31 dagen voor vertrek: 75% van de totaalprijs incl. BTW. 

• Vanaf 30 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de totale prijs incl. BTW. 

• "all in" verzekering: annulering + bijstand: ongeveer 7,5% van het reisbedrag 

• eenvoudige annuleringsverzekering: ongeveer 6,3% van de reis 

  

Opmerkingen : 

• Sommige diensten kunnen op het moment van boeken vol blijken te zijn en ons dwingen u andere 
diensten aan te bieden, afhankelijk van de bestaande beschikbaarheid. 

• De volgorde van bezoeken en excursies kan worden aangepast aan de lokale vereisten. Mochten 
bepaalde tours en excursies niet mogelijk zijn, dan zullen wij ons inspannen om deze te vervangen. 

• Deze reis is onderhevig aan beschikbaarheid op het moment van boeking. 

• Dit voorstel geeft een reisprijs aan die is vastgesteld voor een bepaald aantal betalende 
deelnemers, en deze zou verplicht worden herzien in het geval dat de groep uit een kleiner aantal 
reizigers bestaat. De definitieve prijs wordt bepaald wanneer we alle definitieve details hebben van 
het aantal, de maaltijden en de bezoeken. 

• Bovenstaande prijzen zijn te goeder trouw berekend op basis van de in januari 2022 geldende 
prijzen en op basis van het geschatte aantal deelnemers. 

• We raden deelnemers ten zeerste aan om naast een reisbijstandsverzekering ook een 
annuleringsverzekering af te sluiten bij het bevestigen van de reis. 



• Formaliteiten: Nationale identiteitskaart of geldig paspoort (3 maanden geldig na de datum van 
terugkeer) voor onderdanen van de Europese Unie. Voor andere nationaliteiten, informeer bij het 
consulaat of de ambassade. 

  

INSCHRIJVEN PER E-MAIL (zie inschrijvingsformulier) en betalen van het voorschot van € 1.500 p.p. 
classic dubbel en €1.650 p.p. in ch. classic single op de Rekening van de Universitaire Stichting Club - 
BE21 2100 7148 4103 vóór 8 maart 2022. 

LET OP: beperkt aantal – Eerste inschrijvers met betaling hebben voorrang. 

  

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Rome 

5/9/2022 - 9/9/2022 

  

Vlucht met Brussels Airlines en hotel 4* Ponte Sisto  

Prijs voor een tweepersoonskamer: tussen € 2.500 en € 3.000 p.p. en voor een eenpersoonskamer: 

tussen € 2.800 max. 3.300€ per persoon 

INSCHRIJVEN PER E-MAIL (zie inschrijvingsformulier) en betalen van het voorschot van € 1.500 p.p. 

classic dubbel en €1.650 p.p. in ch. classic single op de Rekening van de Universitaire Stichting Club - 

BE21 2100 7148 4103 vóór 8 maart 2022. 

LET OP: beperkt aantal – Eerste inschrijvers met betaling hebben voorrang. 

E-mail US: fu.us@universityfoundation.be 

Naam ............................................................................................................................................. 

Tel............................................. E-MAIL ....................................................................................... 

Schrijft in voor : 

O 1 persoon - officiële naam en voornaam ………………………………………………….. 

O 2 personen    - officiële naam en voornaam …………………………...…………….............. 

                                - officiële naam en voornaam ………………………………………………….. 

Alle deelnemers moeten ons de volgende informatie bezorgen (om de vlucht te kunnen reserveren), de 

beste oplossing is uw identiteitskaart of paspoort te kopiëren. 

- Officiële naam en voornaam  

- Geboorteplaats 

- Nationaliteit 

- Nr van de identiteitskaart of paspoort 

- Plaats en datum van uitgifte 

Allergie : ..................... 

Andere opmerkingen: .............. 

Handtekening:                                                                                                Datum:  

mailto:fu.us@universityfoundation.be

