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Dit weekend
heerlijk weer voor een
HERFSTWANDELING
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Het beste vliegticket 
voor de beste prijs
TIPS & CLICKS
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Door ‘Three Coins In A
Fountain’ werpt élke toerist
in Rome een muntstuk over
zijn schouder in de Trevi-
fontein.‘La Dolce Vita’, 
‘Ben Hur’ of ‘Eat Pray 

Love’...  sedert de begin -
dagen van de cinema biedt
de Eeuwige Stad de film -
fabrieken schitterende
locaties. JO  FRANSEN

Roma
Cinema
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Zoals in: ‘Roman Holiday’

Audrey Hepburn en Gregory Peck op 
de Spaanse Trappen. Foto’s Getty Images/Everett Collection/REX

Italiaanse
hoofdstad 
grossiert in 
filmlocaties

REIZEN



Pauselijk panorama
Castel Sant’Angelo, de vesting der pausen, duikt in talloze films op. De uitkijktoren in
een strategische bocht van de Tiber is de ideale plek voor een panoramisch openings-
beeld, onder meer in ‘Eat Pray Love’. Stel zoals Julia Roberts op het dakterras vast dat
Rome aan je voeten ligt. Links het Vaticaan met de imposante koepel van Sint-Pieter,
rechts de lappendeken van kerkspitsen en koepels, terracotta daken en antieke arcaden.
Ook het museum in de pauselijke burcht loont meer dan de moeite.
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Zoals in: ‘La Dolce Vita’ Zoals in: ‘The Belly Of An 
Architect’

De Eeuwige Stad         

Tip Op de andere oever
Voor een gratis panorama over de stad - onze persoonlijke favoriet - klimmen we achter de
drukke straatjes van Trastevere door een woonwijk de heuvel op. De toeristendrukte maakt
snel plaats voor het gejoel van de scholieren. Via een mooie botanische tuin bereik je het
standbeeld voor de Italiaanse migranten naar Argentinië, een vuurtoren met uitzicht over
de oever van de Tiber, van het Colosseum tot de slagroomtaart van Vittorio Emanuele, met
op de achtergrond de groene gordel rond de stad. Het mooiste van al: deze plek heb je waar-
schijnlijk voor jezelf. Volg de schaduw van de bomen en daal af naar het Vaticaan, met Sint-
Pieter als richtingaanwijzer. 

Zoals in:‘To Rome With Love’
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73VERVOLG Trippelen in Trevi
Is er een beeld iconischer voor de Italiaanse levens-
vreugde en flair dan Anita Ekberg, ’s nachts badend
in de Trevifontein, terwijl Marcello Mastroianni —
de eerste paparazzo — toekijkt? Voor minder zou de
tijd — en het water — stilstaan! Wie achterstevoren
een muntje in de fontein werpt, zou naar Rome te-
rugkeren, zo leren we uit ‘Three Coins In A Foun-
tain’. Ook diep in de nacht is deze barokfontein een
verzamelplaats voor toeristen, die tevergeefs hopen
de nacht voor zichzelf te hebben. Niemand waagt
zich nog in de fontein, onder permanente bewaking
van een camera. 

Zoals in: ‘Eat Pray Love’

IJs als dessert
Geen film in Rome zonder hoofdpersonage dat aan
een ijsje likt. Elisabeth Gilbert zingt in haar boek de
lof van de gelati van San Crispino. Woody Allen eet
zijn ijsjes al filosoferend op een terras bij Il Farone, op
de pittoreske Piazza della Madonna dei Monti. Maar
als ik — helemaal niet volgens het script! — een vlieg
in mijn limoensorbet aantref, beland ik plots in een
slechte film. Zeker niet (meer) aanbevelenswaardig. 

Tip Overal lekker
Probeer de lekkernijen bij Grom of bij San Crispino, insti-
tuten met vestigingen over de hele stad.

Gratis bij de goden
Het Pantheon, een van de best bewaarde gebouwen
uit de Romeinse tijd, mag je gratis binnen. Zijn goe-
de toestand dankt de godengalerij aan een 7de-
eeuwse verbouwing tot kerk, waar sedert de renais-
sance de fine fleur van Italië begraven ligt. Tot de
voltooiing van de kathedraal van Venetië in 1436
was deze antieke koepel de grootste ter wereld! Pe-
ter Greenaways meesterwerk ‘The Belly Of An Ar-
chitect’, met muziek van onze Wim Mertens, vond
hier een schitterend decor.

Tip Graven kijken
Victor Emmanuelle II ligt hier begraven, net als Raphael.



PRAKTISCH
LOGEREN: 
Wij logeerden in een vakan-
tiewoning van Belvilla in Tras-
tevere. De grote voordeur
biedt toegang tot een bin-
nenkoer, met het logies in
een gerenoveerde paarden-
stal. Het appartement is klein,
maar van alle comfort voor-
zien (keuken, zithoek enz).
Centrale ligging, op enkele
minuten van de tram.
Trastevere Romantico,
huiscode IT−00153−05
op www.belvilla.be

ERHEEN: 
SN Brussels Airlines (vanaf 78
euro) en Veuling (vanaf 75
euro) vliegen van Brussel
naar Rome-Fiumicino Air-
port. Ryanair vliegt van Char-
leroi (vanaf 49 euro) naar 
Ciampino (duurdere trans-
fers naar het centrum).

FIUMICINO PER TREIN: 
Vanuit luchthaven Fiumicino
rijdt de Leonardo Express
(zelfs bij staking!) om het hal-
fuur naar Termini, het centra-
le treinstation (14 euro). Fre-
quenter en goedkoper (8
euro) is de regionale FL1-
trein, om het kwartier spo-
rend tussen Fiu micino en de
stations van Trastevere, Os-
tiense, Tuscolana and Tiburti-
na. Check online of je logies in
de buurt van een van deze
stadsstations ligt. Station
Trastevere is vlot bereikbaar
met metro of bus en veel
overzichtelijker dan het grote
centrale station. 
www.trenitalia.com

        zoals in de film

Zoals in: ‘Eat Pray Love’

Een rondje Navona

Zoals in: ‘Ben Hur’Zoals in: ‘Roman Holiday’
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De Spaanse Trappen
De Spaanse Trappen worden elke dag weer overspoeld
door toeristen. En door filmmakers. In ‘Roman Holiday’
flirt Gregory Peck er met een ijsjesetende Audrey Hep-
burn, ‘The Talented Mr. Ripley’ beklimt ze voor een ont-
moeting met Meredith, net als de karakters van Woody
Allen in ‘To Rome With Love’. Locals die in de buurt moe-
ten zijn, vermijden de toeristendrukte aan de voet van
de monumentale trap. Maar de Scalinata della Trinità dei
Monti, zoals de officiële naam luidt, is natuurlijk wel de
mooiste trap van Europa. Boven kan je doorsteken naar
de Borghese tuinen, een oase van rust. Net zoals Julia Ro-
berts — en zowat elke andere filmmaker op zoek naar
een park — vind ik er verpozing.

In ‘Eat Pray Love’, de film uit 2010 gebaseerd
op het boek van Elisabeth Gilbert, dwaalt
hoofdpersonage Julia Roberts door Rome op
zoek naar troost. In Eat, het eerste filmdeel,
wordt ze gulzig verliefd op de Italiaanse keu-
ken. De meeste scènes spelen zich af op of rond
Piazza Navona, met zijn symmetrische gevels
en drie monumentale fonteinen een van de
mooiste pleinen van Rome. Pronkstuk is de
Fontana di Fiumi, de barokfontein van Bernini.
De kans dat je hier, zoals in de film, een bankje
deelt met maar twee nonnetjes, is klein.

Rustiger gaat het eraan toe in de wirwar van
steegjes, waar ik verdwaal tot ik het apparte-
ment van het hoofdpersonage vind op Via dei
Portoghesi 18. 
Makkelijker te lokaliseren is Ristorante Santa
Lucia, op een driehoekig plein in een zijstraat
van Piazza Navona (Largo Febo 12). Onder de
platanen bestelt Julia Roberts voor het eerst
een maaltijd in het Italiaans. Hier vind je zeker
een van de meest romantische terrassen van
de stad, met een fors prijskaartje voor de ex-
clusieve ligging. 

Tip Café in nood
Caffè della Pace in de Via della Pace staat op het
punt te verdwijnen. Het klassieke interieur dook
meermaals op in films, van Fellini tot Allen, maar
de kerkkfabriek, eigenaar van het gebouw, wil het
transformeren tot luxehotel. Artistiek Rome pro-
testeert tegen de sluiting. Je kan online de petitie
steunen, maar wie ter plekke tekent, krijgt een
gratis espresso of prosecco.
www.caffedellapace.it

Tip Op de kasseien
Vlak bij de bekende trap, in de richting van de Piazza del Popolo, ligt een verstild kasseistraatje
met een haast dorps karakter. Slechts enkele huizenblokken van de drukke winkelstraten
en de Corso, maar op de Via Margutta zie je geen grote ketens en drukke dagjesmensen, wel
elegante eethuizen, dure antiekwinkels en een sporadische designer-outlet. Op nummer
51 deelt reporter Joe Bradley (Gregory Peck in ‘Roman Holiday’) het bed met zijn prinses. In
het echte leven woonde Federico Fellini op nummer 110.

Kolossaal Colosseum
‘Ben Hur’ is zeker de bekendste film die zich afspeelt
in het Colosseum. Alleen, de film werd gedraaid in
een decor van de Cinecittà Studio nabij Rome. De an-
tieke schoonheid, het archetype van elk zichzelf res-
pecterend stadion, figureert wel als achtergrond in
‘Eat, Pray, Love’, ‘To Rome With Love’ en vele andere.

Tip Online reserveren
Om de lange wachtrijen te vermijden, kan je online een
combi-ticket (2 dagen geldig) voor het Colosseum, het
Forum Romanum en het Palatino kopen. Tickets (14 of
9,5 euro) via www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm


