Itaris,
Culturele groepsreizen naar landen rond de
Middellandse Zee
Nieuwsbrief nr 3, oktober 2006

Itaris reizen in 2007
De herfst heeft zijn intrede gedaan. We kijken terug op een mooie zomer,
waarin Anke en ik ca 2 maanden in Italië zijn geweest. We hebben vooral toen De
Marken verkend, een voor ons nieuwe regio, tussen Umbrië en de Adriatische
Zee. Een prachtige provincie met uitgestrekte vrijwel onbewoonde bergachtige
gebieden en regelmatig daar tussenin bijzondere plaatsen, die een bezoek meer
dan waard zijn. En dan nog een heel lange kustlijn met mooie stranden. We komen
daar in de nabije toekomst nog wel op terug. Ook kijken we dit jaar terug op een
zeer geslaagde wandel- en cultuurreis in het voorjaar naar de Cinque Terre,
Genua en Lucca. De deelnemers waren zeer tevreden en dat doet ons dan weer
goed. Ook denken we met veel genoegen terug aan de boeiende en deskundige
Itaris-lezing van Saskia Goddijn over de tentoonstelling Rembrandt- Caravaggio
in mei van dit jaar.
Voor 2007 hebben we twee mooie reizen georganiseerd: één naar Sicilië en één
naar Venetië en omgeving. En als er belangstelling voor een Romereis is, willen we
deze ook graag weer organiseren. Dat zou dan in oktober 2007 worden. We laten
dit afhangen van de belangstelling. Laat het ons dus weten!
De Sicilië-reis. In 2003 hebben we ook een dergelijke reis georganiseerd. Dat
was toen een groot succes. We doen deze reis nu opnieuw. We gaan in mei omdat
in deze periode alles in bloei staat. Het zal een rondreis worden waarbij we drie
keer van hotel wisselen. Eerst verblijven we 3 nachten in Taormina aan de voet
van de Etna, dan 2 nachten in Agrigento en dan nog 2 nachten in Palermo. We
vliegen naar Catania en vertrekken vanaf Palermo, steeds met Alitalia. Op het
eiland verplaatsen we ons met moderne touringcars met airco. Een vijftal dagen
zullen we van lokale gidsen gebruik maken. We hebben daar goede ervaringen
mee. Ze zijn bij de prijs inbegrepen. Daaromheen kunnen we dan zelf nog enkele
thema’s belichten.

Voor verdere informatie zie onze Itaris website: www.itaris.nl. Op aanvraag is
ook een uitvoeriger weekprogramma beschikbaar.
In september gaan we naar Venetië en omgeving. We hebben daar een hotel
geboekt in Sottomarina nabij Chioggia. Dit ligt aan de lagune direct ten zuiden
van Venetië, zodat we mooi en makkelijk van ons hotel enkele dagen per boot naar
Venetië gaan. We blijven de hele week in één hotel en maken van daaruit ook
dagexcursies naar Padua en Vicenza. Als er voldoende belangstelling is kunnen we
eveneens een dag naar Verona gaan (meerprijs). Ook van deze reis is informatie
te vinden op de Itaris website en is een programma op te vragen.
Natuurlijk kan men zich reeds per mail aanmelden maar we sturen op verzoek ook
een inschrijfformulier toe.
Tot slot nog enkele Italiaanse leestips van Anke, met name gericht op Sicilië en
omgeving:
* Peter Robb
Middernacht op Sicilië
Het Spectrum, Utrecht
* G. Tomasi di Lampedusa De tijgerkat Athenaeum-Polak & Van Gennep, A’dam
En voor een lange winteravond misschien nog een goede dvd tip: haal uit de
videotheek de film: Il meglio di Gioventù, een prachtige film.
En eet dan bij zo’n lange film eens een toastje ravanelli con tonno:
200 gr tonijn uit blik, 3 bosjes radijs, peper en zout, olijfolie, 1 ui in ringen
Radijsjes in dunne plakjes snijden en vermengen met de uitgelekte, met vork uit
elkaar getrokken tonijn. Bestrooien met zout en versgemalen peper,
besprenkelen met olie en tenslotte de uiringen erover verdelen. Dat wordt een
fijne avond.
Een hartelijke groet van ons beiden,
en als het aan ons ligt: Buon Viaggio
Onno Euverman & Anke Lindenbergh

