knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN
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>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Arco dei Banchi
Écru
Via Giulia
Galleria Corsini
Villa Farnesina
Ponte Sisto
Roscioli
Be C.
104 Pandemonium
Pasticceria de Bellis
ZUM Roma
Campo de' Fiori
Forno Campo de Fiori
Palazzo Farnese
Officine ReD
Barnum
Supplizio
Il Goccetto
Marta Ray
Gelateria del Teatro
Chiostro del Bramante
Emporio alla Pace
Libera+soon
Omero e Cecilia
Otherwise
Piazza Navona
Sant'Agnese in Agone
Fontana dei Quattro Fiumi
Camillo dal 1890
San Luigi dei Francesi
Sant'Agostino in Campo Marzio
Co.Ro.
Booktique
Osteria delle Coppelle
Maccheroni
Pantheon

ROUTE

op het stadion vanDominitianus. Achter het plein, aan de zijde van het Piazza di
Tor Sanguigna, kun je de resten goed zien. Het is ook mogelijk de opgravingen onder het plein
te bezoeken.

centro storico

Het Pantheon mag je nooit overslaan als je Rome bezoekt. Gebouwd aan het begin van de

OVER DE ROUTE

Als je nooit eerder in Rome bent geweest is deze wandeling een mooie start. Hij brengt je
door de mooiste straten, over de mooiste pleinen en bruggen, langs de indrukwekkendste
kerken, de leukste winkels, de fijnste terrassen en de lekkerste restaurants. Steek gerust een
stukje door of loop een extra rondje als je oog getrokken wordt door nóg een mooi uitzicht:
hier kan weinig misgaan.

DE WIJKEN
Deze wandeling in het Centro Storico slingert door de wijken
Ponte, Regola, Parione, Sant’Eustachio en Pigna en pakt een randje Trastevere mee.
Ten tijde van de Romeinse republiek werd het hier gelegen marsveld, het vlakke stuk in de
bocht van de rivier, een centrum van commercie, religie en cultuur. Dat is eigenlijk altijd zo
gebleven: dit is het enige deel van Rome dat na het uiteenvallen van het Romeinse rijk altijd
bewoond gebleven is. Je komt hier dus écht het Rome van alle tijden tegen.
Je kunt hier zomaar een kerk binnenwandelen en fresco’s van Rafaël en schilderijen
van Carravaggio bewonderen, resten uit de oudheid bekijken en daarna óp die resten genieten
van een drankje op het terras van het mooiste plein van Rome.
Een van de mooiste straten die je tegen zult komen is de Via dei Coronari: vernoemd naar de
kooplieden die rozenkransen verkochten. Hoewel de straat ouder is, heeft hij een echt
renaissancekarakter, het was paus Sixtus die de Coronari een grote opknapbeurt heeft
gegeven: hij liet de weg bestraten en de gevels opknappen, alle portico’s en portaaltjes
moesten weg.
De Caravaggio’s in de San Luigi dei Francesi worden redelijk druk bezocht (en terecht). Maar:
het schitterende fresco van Rafaël in de Santa Maria della Pace is nét gerestaureerd vanwege
het 500e sterfjaar van de renaissancemeester in 2020. Voor de Chigikapel maakte hij hier vier
sibillen. Voor een ervan portretteerde hij de minnares van zijn opdrachtgever,
de Siennese bankier Agostino Chigi. Iets verderop, op Piazza del Fico, schaken de mannen en
borrelen de jongeren.
Een hoogtepunt van de wandeling is Piazza Navona: het mooiste plein van Rome, gebouwd

tweede eeuw na Christus heeft zij alles gezien en meegemaakt. Een ongelofelijk bijzonder
gebouw (beroemd vanwege het gat in de koepel) dat een onuitwisbare indruk op je zal maken.

WEINIG TIJD

Campo de Fiori + Piazza Navona + Bernini's Fontana dei Quattro Fiumi + Carravagio's in
San Luigi dei Francesi + Pantheon

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.90 km)
Start onder de sterren in Arco dei Banchi 1 . Loop de straat uit, ga links, steek
Corso Vittoria Emanuele II over en ga dan rechts, Via Acciaiolo in voor een vegan snack 2
Loop een stukje terug en ga rechts Piazza dell’Oro in voor Via Giulia 3 . Ga
rechts Vicolo della Scimia in en loop links Via Bravaria op om de Tiber over te steken. Ga links
de trap af en Via della Lungara in voor het stukje Rome van de families Corsini 4
en Chigi Farnese 5 . Ga links Via Benedetta in en weer links over Piazza Trilussa. Loop over
de Ponte Sisto 6 en ga rechtdoor tot Via dei Giubonari, ga hier rechtsaf voor wat lekkers 7
en om te winkelen 8

9 . Loop terug en ga Via dei Chiavari in en links Piazza del Paradiso op

voor iets zoets 10 11 . Via Del Biscione brengt je naar Campo de' Fiori 12 13 . Neem Via
del Baullari voor PalazzoFarnese 14 . Neem rechts van het palazzo Via di Monserrato, ga weer
rechts Via di Montoro op en ga dan links Via del Pellegrino in om te winkelen 15 of om lekker
te zitten 16 . Loop verder naar Via dei Bancchi Vecchi voor streetfood en een goed glas wijn
17 18 . Ga rechts Via Sforza Cesarini in, steek Corso Vittorio Emanuele over en blijf rechtdoor

lopen. Loop over Piazza Dell'Orologio, door Via degli Orsini, linksaf Via del Panico in. Ga
bij Piazza dei Coronari rechts, Via dei Coronari in voor schoenen en ijs 19 20 . Arco delle Pace
(rechts) brengt je naar een klooster 21 . Sla linksaf voor een buurtcafé 22 , en ga erna rechts
Via del Teatro Pace in, voor eten, drinken en een cadeautje 23 . Loop een stukje terug en ga
24

links Via di Parione in. Voor vintage ga je een stukje naar rechts op Via
del Governo Vecchio . Of ga naar links voor boeken 25 . Loop dan langs het ‘sprekende’
beeld Piazza Navona op. Laat alles op je inwerken 26 27 28 voordat je tussen de Romeinen

neerstrijkt op het terras 29 . Ga het plein af door Corsia Agonale en loop om het palazzo heen
over Via del Salvatore. Bekijk links Caravaggio’s 30 . Loop door en ga links Via
di Sant'Agostino in voor nog een kerkbezoek 31 . Loop een stukje terug en loop door over
Via della Scrofa voor sieraden 32 . Ga rechts Via della Stelletta op voor een souvenir 33 . Is het
al tijd om te eten? Dat kan om de hoek 34 35 . Ga dan links op Via delleCoppelle, weer rechts
Via della Maddalena door. Loop het pleintje over en houd rechts aan en ga Via della Rosetta in.
Deze route kan natuurlijk alleen maar eindigen bij het Pantheon 36 .
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1 ARCO DEI BANCHI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De rijke bankier Agostino Chigi (ook een belangrijke opdrachtgever van renaissance it-boy
Rafaël) woonde in het palazzo naast wat toen (even) de Cortile dei Chigi heette: Agostino
wilde zijn privéterrein afschermen en bouwde hier een muur. De Arco dei Banchi verbindt
met een blauwe sterrenhemel de Via del Banco di Santo Spirito met de Via Paola. Het
olieverfschilderij van de Madonna stamt uit de negentiende eeuw en de streep over de steen
bij de ingang herinnert aan het hoge water van 1277.
via dell'arco dei banchi, bus 40, 46, 62, 64, 190f, 916, 916f, n46, n98, n904 acciaioli
2 ÉCRU - ETEN & DRINKEN

Je kunt in Rome eindeloos, staand aan de bar ín een authentiek barretje een caffè drinken (en
geen kwaad woord daarover), maar als je behoefte hebt aan een cappuccino met
huisgemaakte amandelmelk in een relaxte omgeving: rennen naar Écru. Je kunt hier ook erg
lekker lunchen: alles is veganistisch en biologisch. Een verantwoorde keuze dus.
via acciaioli 13, www.ecrurawfood.it, +39(0)6-68804282, do-zo 10.00-18.00, cappuccino €
3,50, bus 98 via paola
3 VIA GIULIA - LEUK OM TE DOEN

Paus Julius II, onder wie Michelangelo het plafond van de Sixtijnse kapel schilderde, Rafaël de
stanze voorzag van fresco's én die de Sint-Pieter liet bouwen, was behalve met kunst (en
oorlog voeren, dat deed hij ook veel) ook bezig met stedenbouw. Voor de alsmaar groeiende
stroom pelgrims moest er een betere verbinding komen naar die nieuwe Sint-Pieter. Dat
gekronkel door die middeleeuwse straatjes ... Die verbinding werd de Via Giulia, dé
renaissancestraat van Rome, ontworpen door architect Donato Bramante.
via giulia, bus 46, 62, 64, 916, 916f, n46, n98, n904 c.so vittorio emanuele/tassoni
4 GALLERIA CORSINI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Corsini-familie heeft een van de oudste stambomen in Europa. Van origine zijn het
bankiers uit Florence, maar de Romeinse tak heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de
kerk. Het palazzo dat nu de Galleria Corsini huisvest stamt uit 1511. Halverwege de 17e
eeuw nam Christina van Zweden hier haar intrek, zij had zich bekeerd tot het katholicisme en
was daarom naar Rome verhuisd. Topstukken in de collectie zijn Johannes de Doper
van Caravaggio en Sint Sebastiaan en de Engel van Rubens.
via della lungara 10, www.barberinicorsini.org, +39(0)6-68802323, ma & wo-zo 8.30-19.00,
entree € 12, tram 8 viale di trastevere
5 VILLA FARNESINA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze route is van preview
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Villa Farnesina is gebouwd voor Agostino Chigi, die zijn favoriete kunstenaar Rafaël inhuurde
om de muren te voorzien van fresco's. De bekendste daarvan is Trionfo di Galatea. Rafaël was
in deze periode hevig verliefd op La Fornarina: de dochter van de bakker. Romantische ziel als
hij was, kon hij pas verder werken toen Chigi toestond dat La Fornarina hem vergezelde. Het
gebouw kreeg de huidige naam toen het gekocht werd door Alessandro Farnese.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

via della lungara 230, www.villafarnesina.it, +39(0)6-68027268, ma-za 9.00-14.00, tweede zo
vd maand 9.00-17.00, entree € 10, tram 8 viale di trastevere

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

6 PONTE SISTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Ponte Sisto is gebouwd door Paus Sixtus IV (Della Rovere), de naamgever van de Sixtijnse
kapel. Aanleiding voor de bouw van de brug was een ramp in het Heilige Jaar 1450. Op de
brug bij Castel Sant'Angelo was het toen zo druk, dat de pelgrims elkaar verdrongen en er
mensen in de Tiber vielen en verdronken. De brug was precies op tijd klaar voor het Heilige
Jaar 1475. Op de brug treden tegenwoordig regelmatig muzikanten op.
ponte sisto, bus 23, 280 l farnesina/trilussa
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Marjolein den Hartog,

7 ROSCIOLI - ETEN & DRINKEN

Fiona Ruhe, Vincent
van den
Hoogen, Francesca
Pirzio Biroli, Renate

Bakkerij Roscioli voorzag de Romeinen op Via dei Chiavari al drie generaties van de beste
pizza bianca en ander brood, maar met de Salumeria/Vineria Roscioli heeft de jongste
generatie écht een hit. Je kunt er heerlijke kazen, hammen en wijnen kopen. De burrata smelt
op je tong. Nóg leuker is om er plaats te nemen voor een proeverij. Vooraf reserveren is een
must, zeker voor het diner.
via dei giubbonari 21, www.salumeriaroscioli.com, +039(0)6-6875287, dagelijks 12.00-18.00,
pasta € 14, tram 8 arenula/cairoli

Reitler
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8 BE C. - SHOPPEN

Be Curious: experimenteren dus, met kleuren en prints. Van een beetje ecclecticisme is
tenslotte nog nooit iemand slechter geworden. Be C. verkoopt jassen, kleding, accessoires en

LOCAL

lingerie: maar niets hier is doorsnee.
piazza benedetto cairoli 11, becstore.com, +39(0)6-68806035, ma-za 10.00-19.30, zo
10.00-19.00, tram 8 arenula/cairoli

104 Pandemonium biedt twee verdiepingen mooie kleding van Italiaanse en internationale
merken voor mannen en vrouwen. Qua stijl varieert deze van casual voor overdag tot een
beetje fancy voor de lange Romeinse avonden.
via dei giubbonari 104, 104pandemonium.it, +39(0)6-6868061, dagelijks 10.00-20.00,

7

JESSICA SCHOTS

Schrijven in een barretje, nieuwe plekken ontdekken en uren
door de stad lopen om vervolgens vrienden te ontmoeten
om samen nog meer nieuwe plekken te ontdekken. Jessica
Schots zag het helemaal voor zich. Voor de kunst,
architectuur, het weer en het leven verhuisde zij in 2019 naar
Rome.

9 104 PANDEMONIUM - SHOPPEN
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