
Deze wandeling brengt je langs een aantal toeristische highlights van Rome en is 
goed te doen binnen het tijdsbestek van een dag. Natuurlijk is het onmogelijk 

om binnen één dag alle hoogtepunten van deze stad te bezoeken, maar deze 
wandeling geeft wel een goede indruk van het belang van deze stad in de kunst- 

en cultuurgeschiedenis van Italië. 
 
Achtereenvolgens bezoek je de volgende bezienswaardigheden: 

 
 Trevi-fontein 

 Pantheon 
 Piazza Navona 
 Vaticaanstad 

 Engelenburcht (Castel d'Angelo) 
 Spaanse Trappen 

 Victoriano 
 Forum Romanum 
 Colosseum 

 Fori Imperiale 
 

Als je het grote treinstation Roma Termini verlaat loop je via de bushaltes over 

het Piazza dei Cinquecento. Op de Largo di Villa Peretti sla je links af en meteen 
daarna weer rechtsaf de Via delle Terme di Diocleziano in. Op het Piazza della 

Repubblica loop je rechtdoor en over de Via Vittorio Emanuele Orlanda kom je op 
het Piazza San Bernardo. 
 

Je slaat links af de Via XX Settembre in. Na 450 meter sla je vóór de Quirinale-
tuinen rechtsaf de Via dei Giardini in. Je blijft deze weg, die omlaag loopt, via 

een aantal bochten volgen.  
Eenmaal beneden sla je rechtsaf de Via del Traforo in, maar 50 meter verder sla 
je alweer linksaf de Via in Arcione in. Deze straat blijf je volgen en na een kleine 

300 meter bereik je de Trevi-fontein. 
 

Je blijft dezelfde weg volgen (je steekt daarbij de Via del Corso over) en na 600 
meter kom je op het Piazza della Rotonda, waaraan het Pantheon ligt. 
 

Voorbij het Pantheon blijf je in dezelfde richting lopen; op de T-splitsing ga je 
linksaf en daarna de eerste straat weer rechts. Op de volgende T-splitsing ga je 



opnieuw naar links. Ook nu weer meteen naar rechts. Je loopt dan vanzelf het 

Piazza Navona op. 
 

Aan de andere kant (de noordkant) van het plein loop je door de Via Agonale 
naar de Via di Sant'Agostino, waar je linksaf slaat. Deze straat blijf je volgen tot 
op het Piazza dei Coronari, waar je rechtsaf slaat en in de richting van de rivier 

de Tiber loopt; je komt dan uit bij de brug tegenover de Engelenburcht. 
Je loopt naar links naar de volgende brug en steekt daar de rivier over. Even 

verder kom je uit op de brede Via della Conziliazione. Vanaf hier wijst de weg 
zich vanzelf naar het Sint Pietersplein. 
 

Vanuit Vaticaanstad loop je over de noordelijke oever van de Tiber langs de 
Engelenburcht. Blijf de bocht in de rivier volgen tot je aan de Ponte Cavour 

komt; steek hier de Tiber over. 300 meter na de brug kom je op een pleintje met 
de naam Largo Coldoni. Je loopt daar de Via del Condotti in,  zodat je bij de 
Spaanse trappen uitkomt. 

 
Bij de fontein aan de voet van de trappen sla je rechtsaf; bij de volgende 

zijstraat sla je opnieuw rechtsaf. Na 300 meter kom je op de Via del Corso en sla 
je linksaf. Deze straat blijf je over een afstand van een kilometer volgen, totdat 

je bij het grote, witte Victoriano komt.  
 
Dit monument loop je aan de linkerkant voorbij, de Via dei Fori Imperiali in. Aan 

de rechterkant van deze weg ligt het Forum Romanum, aan de linkerkant de 
Fori Imperiale. Deze straat loopt door tot bij het Colosseum. 

 
Vanaf het Colosseum loop je weer terug in de richting van het Victoriano. Op het 
plein sla je rechtsaf de Via Quattro Novembre in. Na 200 meter sla je rechtsaf. 

Volg de bocht naar links en loop dan door de Via Nazionale tot je weer op het 
Piazza della Repubblica bent (circa 1 kilometer). Vanaf hier volg je dezelfde route 

als op de heenweg terug naar het station Roma Termini. 
 

 



 

 


