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PIAZZA VENEZIA

 De Piazza Venezia is een plein in het centrum 

van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het plein 

ontleent zijn naam aan het Palazzo Venezia, dat 

aan de rand van het plein staat . 

Wat staat er op de foto: 

Desteny, Yannah, Selina & 

Marit voor Piazza Venezia.

Waarom is deze foto gekozen: Je 

krijgt een duidelijk beeld van 

Piazza Venezia.



 Het plein ligt aan de voet van de Capitolijn, 

dichtbij het Forum Romanum en naast het 

Forum van Trajanus . 

 Op dit rechthoekige plein komt een aantal 

van de grootste verkeersaders van Rome uit 

zoals onder andere de Via del Corso .

 De Piazza Venezia heeft dus een belangrijke 

rol als verkeersplein. Verkeerslichten zijn 

ondanks de onafgebroken verkeersstroom 

niet aanwezig en vaak wordt het verkeer door 

agenten geregeld.



Wat staat er op de 

foto: Desteny, Selina, 

Marit & Yannah op de 

trappen bij Piazza 

Venezia

Waarom deze foto: Het 

laat het monument 

duidelijk zien.

Wat staat er op de foto: Selina, 

Desteny, Marit, Mevr. Van Buren & 

Yannah bij Piazza Venezia

Waarom deze foto: Sfeerimpressie 

van de dag, groepsfoto



 Daarnaast is het plein een 

toeristische trekpleister. Het 

aanzicht van het plein wordt 

volledig gedomineerd door 

het witte monument van 

Victor Emanuel II. Ook het 

Palazzo Venezia, de Basilica 

San Marco, het Palazzo 

Bonaparte en het borstbeeld 

met de bijnaam Madame 

Lucrezia staan in veel 

reisgidsen vermeld.

Wat staat er op de foto: Marit, Selina 

& Yannah bij het monument van 

Victor Emanuel II.

Waarom deze foto: 

Het monument staat er duidelijk op.



SPAANSE TRAPPEN

 De Spaanse trappen bevinden zich op het Piazza 

di Spagna in Rome. De trappen behoren bij de 

kerk Trinità dei Monti , Die in opdracht van 

Lodewijk XII is gebouwd tussen 1723 en 1725. Al 

in de 17 eeuw wilden de Franse deze kerk 

verbinden met het plein beneden waar de 

Spaanse ambassade was gevestigd. Vandaar ook 

de naam Piazza di Spagna. Dit plan werd 

tegengehouden omdat het onderwerp een 

prominente plaats voor een standbeeld van 

Lodewijk XIV was. 



 De stijl van de trappen wordt als één van de mooiste 

voorbeelden van de vroegere Rococo in Rome gezien. De 

ontwerpers van de Spaanse trappen zijn Allessandro Specchi en 

Francesco de Sanctis.

 Op het zuidelijke einde van het plein staat de Zuil van de 

Onbevlekte Ontvangenis. Op 8 december, het hoogfeest van de 

Onbevlekte Ontvangenis, wordt dit beeld altijd met bloemen en 

guirlandes versierd door leden van de Pauselijke Academie van 

de Onbevlekte Ontvangenis. De paus komt op die dag bij dit 

beeld het Angelus bidden.

Wat zie je op de foto : Marit & Selina op de Spaanse trappen 

bij Piazza di Spagna 

Waarom heb je deze foto bij het onderwerp gekozen : omdat 

de Spaanse trappen en wij zelf ook op de foto staan. 



De Piazza di Spagna is een onregelmatig gevormd 

plein in het centrum van Rome, dat zijn naam 

dankt aan de Spaanse ambassade bij het 

Vaticaan.

 Aan dit plein liggen de Spaanse trappen, De 

Fontana della Barcaccia en een museum voor de 

Engelse dichter John Keats.

 Aan dit plein liggen ook vele luxewinkels.

Wat staat er op de foto: Desteny, 

Marit, Selina & Yannah bij Piazza di 

Spagna.

Waarom deze foto: de groep en Piazza 

di Spagna staan erop.



FONTANA DELLA BARCACCIA

 Deze fontein heeft de vorm van een boot, 

geïnspireerd op de 16e eeuwse overstroming van 

de Tiber.

 Deze fontein is ontworpen door Pietro Bernini.

 Deze fontein werd in 2014 gerestaureerd en 

schoongemaakt.

 Deze fontein is in februari 2015 

ernstig beschadigd door hooligans

van Feyenoord, er werden o.a.

flessen en een vuurwerkbom

tegenaan gegooid.



 Deze PowerPoint is gemaakt door: 

Selina de Vree (T3C), Yannah Erkens(T3C), 

Marit Lemaire(T3B) & Desteny Pilich(T3B). 

Het was een fantastische week in Rome!


