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Kerstmis in Rome duurt officieel 
van 8 december tot 6 januari. 
Midden op het Sint-Pietersplein 
schittert een enorme kerstboom 
en aan de voet van de Vaticaanse 
obelisk staat een levensgrote 
kerststal. Het is een van de 
opvallendste kerstbomen in de 
Italiaanse hoofdstad, net als de 
boom op de het centrale plein 
Piazza Venezia. 

Als de winterkoude in je kleren 
kruipt, kun je een van de 
majestueuze romaanse kerken 
bezoeken. Ontdek er de duizend 
jaar oude afbeeldingen van de 
geboorte van Jezus. Arnolfo di 
Cambio’s stenen kerststal in de 
basiliek van Santa Maria Maggiore 
bijvoorbeeld, is de eerste 

kerststal uit de geschiedenis. 
En onder de zuilengaanderij van 
het Sint-Pietersplein zijn dan 
weer de originele versies van 
honderd Vaticaanse kerststallen te 
bewonderen.  

Ziel van Rome  
Een expo, een museumbezoek, 
een concert, een balletvoorstelling 
of een internationale 
theaterproductie; het mag niet 
ontbreken op je verlanglijstje 
om een echte Romeinse kerst te 
beleven. Net als een bezoekje aan 
de kerstmarkten, zoals de bekende 
Befana-markt, die de barokke 
Piazza Navona al generaties lang 
tot leven brengt. 
Verwen ook je smaakpapillen. Je 
kunt pas echt de ziel van Rome 

vatten, als je je laat verwennen in 
een van de gezellige restaurants. 
Van antipasti, stracciatella 
en cappelletti tot gerechten 
met kapoen. Dit alles met een 
heerlijk glas castelli romani en 
een pangiallo (een traditionele 
kerstcake), ciambelline al vino 
(wijnbeignets) en torrone romano 
(een mengeling van nougat en 
chocolade) om af te sluiten.  

Nog kerstkousen te vullen? 
Dan is de Tridente de perfecte 
locatie om exclusieve en trendy 
geschenken te vinden. Het is een 
waar openluchtwinkelcentrum 
dat zich uitstrekt tussen de Piazza 
di Spagna, de Via dei Condotti, 
de aangrenzende straten en de 
levendige Via del Corso.  

Tijdens de kerstperiode is 
de sfeer in het historische 
Rome onweerstaanbaar. 
Feeërieke verlichting, Italiaanse 
gastronomie, een rijke cultuur 
en een enorme keuze aan 
cadeaus maken van de eeuwige 
stad een niet te missen 
kerstbestemming. 

Golf in 
de Romeinse arena  

Van 29 september tot 
1 oktober 2023 ontvangt 
Rome de 44e editie van de 
Ryder Cup, een primeur 
voor Italië. Die prestigieuze 
golfwedstrijd vindt plaats 
in de Marco Simone Golf & 
Country Club, op het mooie 
platteland op slechts 17 km 
van het centrum van Rome. 

Proef de ziel van Rome
tijdens de kerstperiode 

Een initiatief van
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