Horum omnium
fortissimi sunt
Belgae
Wie vaart er mee naar het
veilige verleden …

Zondag, 11 oktober 2020

Dagactiviteit met VIW-Rome
Boottrip & Ostia Antica
Zondag, 11 oktober 2020
Beste vrienden van VIW-Rome,
We hopen dat jullie stilaan een nieuwe
wind kunnen laten waaien na de
lockdown en dat er terug ruimte is om
naar de toekomst te kijken en
avonturen op te zoeken.

Praktisch

Kostenplaatje:
Vlaamse Vertegenwoordiging Italië biedt boottocht en ontbijt aan.
VIW Rome neemt de gidsbeurt voor zijn rekening.
Ingang Ostia (18 EUR volwassenen, kinderen onder 18 jaar zijn gratis)
en metrorit zelf te betalen (1,50 EUR).
-9.30 u: Verzamelen aan de boot (Crociere sul Tevere: Via della Vasca
Navale snc, davanti all'ingresso dell'ex cinodromo) - Metro B: stop 'San
Paolo Basilica' (indien met de auto, kan je de auto daar achterlaten. De
Metro-Lido vanuit Ostia Antica maakt bij de terugkeer een stop aan 'San
Paolo Basilica’)
-Vertrek met de boot (aan Ponte Marconi): 9.45u
-Aankomst mensen met de boot: 12.30u

VIW-Rome heeft alvast een mooie
dagactiviteit voorbereid waar we u
graag voor uitnodigen. Wat dacht u van
een boottrip op de Tiber met ontbijt,
een picknick in Ostia Antica die je
zelf meebrengt, gevolgd door een
gegidste wandeling in het Nederlands
met expert ter zake, Prof. Dr. Jan
Gadeyne. Een dag om elkaar terug te
zien, te genieten van de natuur en om
cultuur op te snuiven!

-Tijd voor een picknick in Ostia Antica tussen 12.30 en 14u

Mocht zondag 11 oktober 2020 nog
vrij staan in de agenda, registreer je
dan voor 30 september 2020 via
viwrome@gmail.com. Geef ook je
telefoonnummer door!
Bij slecht weer gaat de activiteit niet
door en worden jullie een dag voordien
op de hoogte gebracht.

Wij kijken er alvast naar uit en hopen jou te kunnen verwelkomen.

-Start rondleiding met Prof. Dr. Jan Gadeyne Ostia Antica: 14u

-Einde rondleiding Ostia Antica: 17.30u
-Terug met de metro (halte Ostia Antica richting 'San Paolo Basilica' of je
kan doorrijden naar je eindhalte naar keuze)

Groetjes van de ganse ploeg,

Barbara, Hélène, Bea, Marianna, Veerle, Katja, Sabine, Inge en Hilde

