Dagexcursie Civitavecchia - Rome
Excursie 1: Colosseum en highlights met e-car*
Heeft u altijd het Colosseum van binnen willen zien, maar is het er nog niet van gekomen?
Tijdens uw cruise kunt u met een Nederlandstalige gids het Colosseum bezoeken. De stenen
komen pas echt tot leven met een gids die boeiend kan vertellen en kan inspelen op de
belangstelling. Juist bij het bezoek aan de beroemdste arena aller tijden: het Colosseum,
maakt dat het verschil. Daarna maakt u per comfortabele e-car een mooie rondrit langs de
belangrijkste highlights van Rome, zodat u een goede indruk krijgt van deze prachtige stad!

Programma Excursie Colosseum - highlights tour met e-car
8.30 uur

Pick-up bij het cruiseschip, transfer naar Rome.

10.00 uur

Aankomst bij het Colosseum. Een Nederlandse gids wacht de groep
op. Uw gids zal u meenemen naar een lokale bar voor een echte
Italiaanse espresso/cappucino.

11.00 uur

Begin rondleiding Colosseum.

13.00 uur

Einde tour, de gids begeleidt u naar een lunchlocatie voor een
heerlijke Italiaanse lunch.

14.00 uur

U wordt opgehaald bij het restaurant door een e-car voor uw tour
door het historische centrum van Rome. U ziet onder andere: Circo
Massimo - Palatijn - Piazza Venezia - Piazza di Spagna - Pantheon Piazza Navona – Engelenburcht.

16.00 uur

Einde tour bij de opstapplaats voor de transfer naar de
cruiseterminal. De gids neemt afscheid.

16.15 uur

Vertrek transfer naar de haven van Civitavecchia.

18.00u

Aankomst in de haven.

De aangegeven tijden en routes zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen en
onvoorziene omstandigheden.
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De dagexcursie is inclusief









Transfer cruiseterminal – Rome v.v. met luxe minibus(sen)
Vertrek direct onder het schip
Italiaanse koffie bij aankomst in Rome
Nederlandstalige gids vanaf aankomst in Rome tot vertrek vanuit Rome
Entrée Colosseum met tijdslot (skip-the-line tickets)
Italiaanse lunch
Tour highlights Rome in e-car met ervaren chauffeur en Nederlandstalige gids
Vanaf 9 personen: headsets om de gids beter te volgen.

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



Prijs per persoon
€ 335,00 pp
€ 280,00 pp
€ 270,00 pp
€ 215,00 pp

Hoewel kinderen korting krijgen in het Colosseum, kiezen wij ervoor toch full price
tickets te reserveren. Dit omdat de wachtrijen voor het inwisselen van reservering
voor kinderkaarten enorm lang kunnen zijn, dat is niet te vermijden.
Grotere groepen op aanvraag.

NB: Het programma is niet geschikt voor deelnemers die slecht ter been zijn / gebruik
maken van een rolstoel.

Wandelen i.p.v. e-car
* Wilt u liever wandelen in plaats van een tour in een e-car? Op verzoek nemen wij u graag
te voet mee langs een aantal van de highlights. Na het bezoek aan het Colosseum en de
lunch maakt u een mooie wandeling met uw eigen gids langs hoogtepunten zoals de
Capitool heuvel, het Pantheon en de Trevi-fontein. Aan het einde van de dag wordt u door
de minibus weer teruggebracht naar de cruisehaven.
Voor de excursie met wandeltour krijgt u 15% korting op de prijs voor de excursie met e-car.
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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.

Voorwaarden en annuleren







Uw entreekaarten, de bus en de e-cars worden vooraf gereserveerd. Hierdoor
kunnen we helaas geen last minute boekingen aannemen.
Kosteloos annuleren hele pakket tot 3 weken voor datum.
Annuleringen individuele inschrijvingen/aantal personen tot 2 weken voor aankomst
schip kosteloos, mits binnen de betreffende prijsrange, daarna 100% kosten.
Reserveringskosten en tickets zijn bij annulering niet restitueerbaar.
Prijzen inclusief BTW en iva: Nederlandse reisbureauregeling van toepassing.
Geldig tot 31-12-2019.
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