Vlaamse Juristenvereniging– Juristenreis
Rome
10 tot en met 13 november 2016

De Vlaamse Juristenvereniging organiseert voor en met juristen (en hun partners) een studiereis
naar Rome. Deze stad is de bakermat van het Romeinse recht. Eeuwen lang speelde de
gemeenschappelijke Latijnse traditie een centrale rol in het recht. Tijdens de Middeleeuwen werd
het Romeinse recht het ius commune van het Westen. In de nieuwe tijden werd dat ius commune
de basis van het continentale privaatrecht.
Onder leiding van een lokale Nederlandstalige jurist (tevens gids) bezoeken we Foro Romano,
Colosseo en Palatino. In dit kerkelijk jubileumjaar mag ook de Basilica di San Pietro en de Sixtijnse
kapel niet ontbreken. Verder staan ook verborgen parels zoals de kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen
en de Galleria Borghese gepland. Er wordt voldoende tijd gelaten voor eigen bezoeken aan
paleizen, kerken en musea.
Hieronder vindt u het programma dat nog onderhevig is aan mogelijke wijzigingen (afhankelijk van
de definitieve afspraken).
Donderdag 10 november2016
Vliegtuigreis met Ryanair vlucht FR7010 van Brussel (Zaventem) naar Rome (Fiumicino Terminal2)
(vertrek om 9u50 en aankomst om 12u00).
Transfer per autocar naar hote lAccademia, Piazza Accademia di Santa Lucia 74 , 00187 Roma
www.accademiahotel.com
Stadswandeling onder leiding van dr. utr. iur. Frank Van den Broeke langs o.m. minder gekende
parels van de stad zoals Chiesa Nuova, Galleria Spada en Sant’Ivo, patroonheilige der juristen.
Bezoek aan de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der Vlamingen, met ontvangst
en uiteenzetting door de rector P. Hugo Vanermen, mSC.
Vrijdag 11 november 2016
Bezoek aan de Studio Legale Chiomenti (gesticht in 1948) een van de grootste (300 advocaten) en
meest internationale Italiaanse advocatenkantoren (7 vestigingen).
Namiddag naar Galleria Borghese, het zomerhuis (casino) van kardinaal Scipione Borghese aan de
rand van Rome, waar nu de indrukwekkende kunstcollectie van deze familie is onderbracht
(bezoek met audiogids).
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Zaterdag 12 november 2016
Vrije voormiddag (die onder meer kan ingevuld worden met bezoek aan Domus Romane, het
Maxxi museum of het Castel Sant’Angelo, in functie van ieders smaak).
Op de middag komen we samen in restaurant La Vittoria aan de via della Fornaci. Om 14u start
een vier uur durend door Frank Van den Broeke geleid bezoek aan het Vaticaan met onder meer
het Museo Pio Cristiano, de Pinacoteca, de Stanze di Raffaello, de Capella Sistina en de Basilica di
San Pietro.
Nadien met de metro terug naar het hotel waar we om 20u gezamenlijk vertrekken naar het
traditionele groepsdiner te gaan (inbegrepen).
Zondag 13 november 2016
Bezoek onder leiding van Frank Van den Broeke (met audiosysteem) aan Foro Romano, Colosseo
en Palatino. We verlaten de site via de boog van Septimus Severus om nadien de lunch te nemen
in de buurt.
Vrije namiddag tot 17u.
Terugreis : rechtstreekse vlucht Ryanair FR2984 (vertrek 19u35 en aankomst te Brussel om 21u55).
***
Praktisch:














Vervoer : rechtstreekse vlucht met Ryanair Brussel - Rome Fiumicino (alleen handbagage).
Transfer van en naar luchthaven te Rome met bus inbegrepen
Openbaar vervoer ter plaatse (Roma Pass) inbegrepen
Overnachtingen (drie nachten) : hotel Accademia op basis van standaardkamer met ontbijt,
incl. toeristenbelasting, wifi en water op de kamer (superior kamer mogelijk mits supplement)
Drie rondleidingen met lokale gids met individueel audiosysteem (zie programma)
Toegangsgelden inbegrepen voor Vaticaan, Foro Romano, Colosseo, Galleria Borghese
Maaltijden : groepsdiner op zaterdagavond (incl. dranken) inbegrepen. Rest vrij.
Begeleiding : Marc Taeymans, erkend reisleider en bestuurder VJV
Deelnemers : maximaal 23 personen.
Prijs: 650 euro per persoon (mits VJV lidmaatschap betaald is voor 2016).
Niet inbegrepen : bagageservice, dranken en maaltijden (uitgezonderd groepsdiner),
persoonlijke uitgaven, verzekeringen en fooien.
Organisatie :vzw VJV-Organisatie, KBO 0634.659.320
Inschrijvingen : formulier opsturen naar marc.taeymans@telenet.be.
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