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G In het vegetarisch restaurant annex kunstgale-
rij RistoArte il Margutta belanden we midden in
een boekvoorstelling en pianorecital.
G In Al Braciere op weg naar de Piazza Navona
proeven we een heerlijke, in de vuuroven gebak-
ken pizza funghi, krijgen we onaangekondigd
een glaasje prosecco van het huis en betalen we
met z’n vieren slechts 31 euro.
G De limoncello reserveren we voor het binnen-
tuintje van ons hotel Residenza di Ripetta.
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Van de prijzige Louboutins op de Piazza San
Lorenzo in Lucina tot de meer betaalbare schoe-
nen van Danielle die we in de Piazza del Risorgi-
mento ontdekten op weg naar Vaticaanstad :
Rome is een shoppingparadijs voor alle budget-
ten. Wij startten en eindigden onze shopping-
trip in de Via della Croce, bij de kleurrijke collec-
ties van Vanessa Foglia van wie de ontwerpen
sinds 1970 enkel in Rome te verkrijgen zijn.
www.abitartworld.com

Shopping

TRANSPORT

G Alle wegen leiden
naar Rome. De vlucht
Brussel-Rome neemt
zo’n twee uur in be-
slag. Wij landden in
Fiumicino en betaal-
den 15 euro p. p. in de
shuttlebus. Let op : de
taxi kost slechts 48
euro. Vanaf drie perso-
nen is de taxi de bete-
re optie.

G Rome is een wandel-
stad. Vanuit onze
vertrekplaats aan de
Piazza del Popolo is
zowat alles te voet te
bereiken. We namen
tijdens een plensbui
één keer de metro van
Barberini naar Colos-
seo, over lijn A en B :
1,50 euro.

WEETJES

G In Rome niet één
Italiaan ontmoet die
geen Engels sprak.
Taal is dus geen pro-
bleem. De Italianen
zijn vriendelijk en
behulpzaam, al moes-
ten we enkelen van
hen op den duur toch
van ons afschudden...
In juli en augustus is
het er warm, en regent
het er niet meer dan
twee dagen per
maand. Voor- en na-
jaar zijn op ‘weerge-
bied’ meer comforta-
bel. Met Pasen is het
er bijzonder druk en...
weet dat er in het
Vaticaan geen airco
is !

G Een tip voor de
fashionata onder ons :
Romes gekende fashi-
onweek AltaRomAlta-
Moda vindt plaats van
6 tot 10 juli 2013.

PRAKTISCH

G Grasduinen op de
officiële toerismeweb-
site van Rome doe je
op www.turismoroma.
it. Je vindt er info over
begeleide bustoeren,
kindvriendelijk Rome
en het nachtleven. Er
is ook een interessant
overzicht aan over-
nachtingsmogelijkhe-
den.

G Check ook eens de
free/low cost info. Daar
zal je onder meer
lezen dat je tot 27
oktober 2013 kan
deelnemen aan een
serie gratis geleide
bezoeken op de Villa
Strohl Fern, nabij de
Villa Borghese.

EN TOT SLOT...

Eentje om te onthou-
den: per conoscere
Roma non basta una
vita... of, één leven
volstaat niet om Rome
te leren kennen.

INFO

De Piazza Navona ligt in een van
de oudste buurten van Rome, de
Campus Martius – het Pantheon
staat vlakbij. Ten tijde van de
Romeinen nog een atletiekpiste,
nu doen we er een terrasje,
neuzen rond in speelgoedwin-
keltje Al Sogno, en vinden even
rust in de Santa Agnese, een
van de 400 kerken van Rome.

PIAZZA NAVONA

Verpozen op de
atletiekpiste

1
Boek thuis je ticket online ! Dan
laat je lànge rijen wachtenden
achter je om de trappen van het
Colosseum te beklimmen. Waar
je onder de indruk geraakt van
het vernuftig systeem van gan-
gen en katrollen, dat 2.000 jaar
terug de podia bewoog... 
www.Rometickets.com
www.romapass.it

COLOSSEUM

Ticket geboekt ?
Alleen voordelen

2
Met hetzelfde ticket kan je het
Forum Romanum bezoeken, de
Palatino opklimmen, ronddwalen
in het archeologisch park en
verstomd staan als je er de res-
tanten van de ronddraaiende
eetkamer van keizer Nero ont-
dekt, pas in 2009 blootgelegd.
Genieten van het uitzicht over
de stad, net als Nero in 54...

FORUM ROMANUM

Op bezoek bij
keizer Nero

3
Een must : ga met je rug naar de
grootste fontein van Rome staan,
sluit de ogen, bedenk een wens
en gooi een muntje over je rug.
Om je naar Rome terug te laten
keren bijvoorbeeld. Jaarlijks
worden er tot 10.000 kg munten
in de fontein gegooid. De
opbrengst gaat naar het
goede doel.

TREVIFONTEIN

Wensen naar
believen...

4
WAT MOET JE ZEKER GEZIEN/GEDAAN HEBBEN

Rome is een perfecte bestemming voor – bij-
voorbeeld – vier vriendinnen om er een ver-
lengd weekend door te brengen. We hebben het
Coloseum bezocht, het Forum Romanum ge-
zien, op het Circus Maximus gewandeld en
voorbij het Pantheon, we hebben schoenen
gekocht en zijn moe als we neerzakken op het
terras van restaurant Ponentino op de Piazza
del Drago in Trastevere, de pittoreske wijk –

ook wel het echte Rome genoemd – ons aange-
prezen door gids Laura die ons doorheen het
Vaticaan loodste. “One liter mojito for tien
euro’s,” stelt de patron ons voor ? “Ja,” knikken
we, ietwat verbouwereerd en ook een beetje
wantrouwig. Een ogenblik later slurpen we
mojito uit een kan, met z’n vieren aan even
veel, héél lange rietjes, tot groot jolijt van onze
terrasgenoten. Rome doet ons zweven… al kan
het ook de mojito zijn. De patron zag dat het
goed was. En wij ook want hij hield zich aan
zijn prijs. 
Beladen met een uitgebreide collectie reisgidsen
waren we in Rome beland, in een stad die om-
schreven stond als ‘een (meestal) zonovergoten
openluchtmuseum met een gigantisch shopping
aanbod’. Drie dagen wandelen we er rond, van
het ene hoogtepunt naar het andere, onderweg
zelfs nog mooiere hoekjes ontdekkend dan deze
die we zochten. Rome is na London, Parijs en
Madrid de grootste stad van Europa, een dag en
nacht bruisende stad met een bijzonder rijke
geschiedenis. En in die stad – dat wisten we –,
bevindt zich nog een andere. Of dit de plaatse-
lijke gevangenis is, vraag ik onze taxichauffeur
als we een metersdik ommuurd gebied voorbij
rijden. Neen, het is Vaticaanstad…. En achter de
muren schuilen de grootste kunstverzameling
ter wereld en de Sixtijnse kapel waar Michelan-
gelo zich uitleefde. Ronduit idnrukwekkend.
Buena sera Roma, het was de vriendinnen een
waar genoegen. Ik vrees dat we nog eens terug
moeten komen...

(Christel Bedert)

Rome, een geboren
hoofdstad
Rome is vandaag de hoofdstad van
Italië, maar twee millennia geleden
ook al van het Romeinse Rijk. Met
een centrum dat door UNESCO tot
werelderfgoed werd gekroond, maar
ook een paradijs voor modefanaten
én andere levensgenieters.

Rome overdondert...
Daar is de Sint-Pieters-
basiliek in Vaticaan-
stad maar één voor-
beeldje van. (Foto CB)
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Ellen Vandamme uit Roeselare is make-upar-
tieste en styliste en noemt zichzelf een echte
koopjesjager. “Ik ga al vroeg tijdens de solden
eens piepen om de stukken te kopen, die ik
echt niet wil missen of laten liggen. Later ga ik
dan nog eens terug om echte superkoopjes te
doen.”
Tijdens de solden schuimt Ellen vooral de boe-
tieks af : “Seventy4 en Strip in de Noordstraat
in Roeselare staan zeker op mijn to-shoplijstje.
Exclusieve stukken die passen binnen de trends
van het volgende seizoen zijn dan mijn koopjes-
doel. Ook Esprit Bodywear in de Ooststraat mis
ik niet. Daar vul ik mijn lingerie aan met stuk-
ken die budgetvriendelijk én kwaliteitsvol zijn.
Voor schoenen stop ik bij Rigi in de Oost-
straat.”
www.ellenvandamme.be

Ellen Vandamme focust
tijdens de solden op de
Roeselaarse boetieks. (GF)

Zorg dat je er op tijd bij bent, om tijdens de solden straks je ultieme slag te slaan.
Leslie Vanhecke vertelt hoe je dat best aanpakt.LIFESTYLE SOLDENGKOOPTIPSGSLA JE SLAG!

Op zoek naar koop-
jes, maar vermijd je
liever de lange wacht-
rijen aan de pashok-
jes en de kassa? Leun
dan lekker achterover
in je zetel en shop
online. Bekijk de
webshops van top-
merken, maar ook
deze winkeltjes zijn
een blik meer dan
waard...

In de webshop van Anke Speelman shop
je elegante en stijlvolle dameskledij en
accessoires bij elkaar. Je vindt er zowel
grote namen als minder bekende maar
verrassende labels, zoals die van Annelies
Timmermans, OrlaKierly, Rue Blanche,
Jodevisscher, Annemie Verbeke, Sessun,
Aymara en nog veel meer hip klinkende
namen.
www.manufactuur.be

Elegante dames

Er is wat zelfkennis voor nodig, maar vrou-
wen die perfect hun lingeriematen en
geschikte modellen kennen, kunnen in het
online winkeltje Lingerie Marie terecht
voor kwaliteitslingerie, zoals die van Marie
Jo (foto), l’Aventure, Prima Donna, Twist
en Marlies Dekkers. En tijdens de solden
komen die met een mooie korting.

www.lingeriemarie.be

Luxe voor jezelf

Ze groeien snel en maken hun kleren zo
snel vuil... En toch op zoek naar enkele
exclusieve stukken voor je kleine ben-
gels ? Grasduinen eens in de collecties
van littlefashionaddict.com. Van 29 juni
tot en met 1 september kan je ook terecht
in de zomerse pop-up store van de web-
shop in St.-Idesbald, Koninklijke
Baan 324, want ook daar worden
kortingen uitgedeeld.

Webshop en meer

WEBSHOPPEN TIJDENS DE SOLDEN

De Brugse interieurstyliste Ester De Vestele
shopt graag en veel. “Ik ga zeker al vanaf de
eerste soldenweek op toer. Het gevoel een koop-
je te doen, is te sterk en wellicht iets typisch
vrouwelijk. Ik kom altijd dolgelukkig thuis en
show dan de buit. Heerlijk !”
Ester weet als geen ander waar interieursolden
te rapen zijn in en rond Brugge. “Callebert in
de Wollestraat is natuurlijk een bekende design-
winkel waar je terecht kan voor leuke gadgets
en accessoires, maar mijn topadresjes zijn toch
wel L’Amuzette in de Albertlaan en Items in de
Kustlaan in Knokke. Voor grote projecten is RR
Interieur in de Natiënlaan in Knokke een goed
adres. Je kan er tijdens de soldenperiode wel
eens een designklassieker op de kop tikken.”
www.gouts-et-couleurs.be

Ester De Vestele
shopt veel en
graag in en rond
Brugge. (GF)

De Kortrijkse Elien Masschelein is colour con-
sultant bij Boss Paints. Elk jaar kijkt ze uit naar
de soldenperiode. “Stukken die al lang op mijn
verlanglijstje staan, koop ik onmiddellijk. Later
spring ik nog eens binnen in mijn favoriete
shops om nog enkele leuke verrassingen op de
kop te tippen.”
Elien plaatst tijdens de solden zelfs vaak een
shoppingtrip op haar agenda, om ook in het
buitenland het aanbod te checken. “Parijs of
Londen zijn dichtbij en uitstekende steden om
te soldenhoppen. Ik shop vrij gestructureerd
omdat ik een duidelijk beeld heb van wat ik wil,
maar zelfs dan blijf ik niet gespaard van misko-
pen. Af en toe belandt er toch een stuk achterin
mijn kast.”
Op de shoppinglijst deze keer ? Kledij en schoe-
nen, maar ook leuke accessoires en interieur-
items. Tijdens de solden vind je Elien bij boe-
tiek Enfin in de Grijze Zusterstraat in Kortrijk
en Pure en Obin in de Voorstraat. Schoenen
vindt ze bij Finezza in de Voorstraat. Voor haar
dochter zijn Zoen en Meneer Nilsson dan weer
leuke adressen.

Elien Mas-
schelein
checkt behal-
ve in Kortrijk
ook het sol-
denaanbod in
het buiten-
land. (GF)

Hoe pak je de solden
best aan ? Stort je je
van bij het krieken van
de eerste koopjesdag
in de winkelstraten of
kijk je liever de kat uit
de boom... Tot het te
laat is ? 

G Bereid je goed voor.
Stippel je winkelroute
op voorhand uit en
mest je kleerkast
vooraf uit. Zo vermijd
je stress én een hele-
boel miskopen.

G Wie zich al van meet
af aan in de solden
smijt, gaat best eerst
richting kleine boetiek-
jes. Loop langs bij
ontwerpers of ga eens
kijken bij de designaf-
delingen van grote
winkels. Dit is hét
moment om een top-
stuk aan een klein(er)
prijsje te kopen.

G Wil je de laatste
dagen van de solden
nog enkele basics
tegen kleine prijsjes ?
Controleer ze dan
zeker op gaatjes of
verdwenen knopen.
Kan je de schade zelf
herstellen ? Neem die
vondsten dan toch
mee en vraag aan de
kassa extra korting.

G Ga niet voor de
trends van het mo-
ment, maar schaf je nu
vooral basics aan. Of
shop met de niéuwe
trends in het achter-
hoofd : bordeaux, leer,
glans en een mix van
materialen. Ook met
de sleehaksneaker zit
je in het modebeeld
van 2014 nog goed.

DIY-TIPS

Met een nieuwe soldenperiode voor
de deur, tippen drie streekgenoten
met een gezonde belangstelling voor
shoppen én interessante prijzen ons
over de beste adresjes in hun stad.

Samen op koopjesjacht


