
REIZEN 

 
6 X DEZE UITZICHTPUNTEN IN ROME ZIJN MINDER BEKEND, 
MAAR WEL DE MOEITE WAARD 

Rome is een van de mooiste steden in Europa, met een heleboel hartstikke bekende locaties. Maar ook als 
je die al gezien hebt (en de stad al drie keer eerder bezocht), biedt Rome heel veel moois. 
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Deze magnifieke uitzichtpunten bijvoorbeeld. En dan tellen we het punt bovenaan de Spaanse trappen niet 
eens mee. 

1. DE STRAAT TUSSEN VILLA BORGHESE EN DE SPAANSE TRAPPEN 

Ja, de hele straat. Als je Villa Borghese uitloopt aan de westkant, via Piazza Bucarest, en de lange rechte 

weg volgt tot de bovenkant van de Spaanse trappen (ook een schitterend uitzichtpunt natuurlijk, en een van 
de bekendste in de stad) dan kun je die hele wandeling van een heerlijk uitzicht genieten. 

3. IL VITTORIANO 

Het Monument van Victor Emanuel II ken je wel: dat is één van de meest imposante en beruchte 

bouwwerken van Rome. Berucht, want veel Romeinen zelf zijn niet zo over het pronkerige gebouw te 

spreken. Minder bekend is dat het monument sinds 2007 een glazen lift heeft, waarmee je helemaal naar 

boven kunt. Voor een luttele zeven euro (laten we wel wezen: dat betaal je er ook voor een Aperol Spritz) 

geniet je dan van een formidabel uitzicht. Tipje van ons: met de Bajabikes Rome Fietstour fiets je in één 

dagdeel langs de belangrijkste hoogtepunten van de Italiaanse hoofdstad en kom je ook langs ‘Il 

Vittoriano’. Na de fietstour heb je volop tijd om al die highlights van binnen te bekijken (en weet je dus 

meteen welk fijn koffie- of lunchtentje ernaast ligt). 



 

4. RISTORANTE MIRABELLE 

Combineer jij je uitzichtmomentje liever met een heerlijk diner (of een goed glas wijn)? Dan is Ristorante 
Mirabelle absoluut dé dinerplek bij uitstek. Ook dichtbij Villa Borghese, en kíjk. dat. uitzicht. 

5. VIA DI S. PIETRO IN CARCERE 

Op links van het Forum Romanum heb je de enorme rij bij de ingang, op rechts heb je een straat waarmee 

je aan de ‘achterkant’ van het terrein komt: de Via di S. Pietro in Carcere. Volg de weg omhoog en 
halverwege heb je een prachtig uitzichtpunt op de opgravingen beneden. 

 



 

6. DIT DAKTERRAS, VLAKBIJ HET PANTHEON 

Ja, een dakterras, bij mensen thuis dus. We horen je denken: hoe kom ik daar dan? Aanbellen en vragen of 

je even naar boven mag is ook zo vrijpostig. Toch is de Italiaanse familie die op deze praktische locatie 

woont bijzonder gastvrij, want in samenwerking met TUI organiseren zij een dakterrasborrel. Met hapjes, 

drankjes, gezellige medereizigers én een blik op de bovenkant van het Pantheon en maar liefst zeven (!) 

kerken. Een buitenkansje voor een ieder die zelf geen penthouse in Rome bezit. 

 

Bij TUI kun je vanaf nu een stedentrip naar Rome boeken in oktober, inclusief dakterrasborrel bij een 
inwoner van de stad. Ontspannen, informeel, kleinschalig en vooral gezellig: nieuwe mensen leren kennen 

onder het genot van een goed glas witte wijn, een lekker hapje én natuurlijk het bijzondere uitzicht. De 
hierboven genoemde Bajabikes-fietstour is ook onderdeel van de reis, net als een Italiaanse kookworkshop. 

Meer informatie én de volledige aanbieding voor LINDAnieuws-lezers vind je hier. 



	


