Itaris
Culturele groepsreizen naar landen rond de
Middellandse Zee
Nieuwsbrief nr. 6, januari 2009

Itaris reizen in 2009
Het is begin januari 2009, een nieuw jaar en ook een nieuw reisjaar.
We wensen jullie een heel gelukkig en gezond 2009, en als het aan ons ligt ook een
heel fijn reisjaar.
Zoals gebruikelijk organiseert Itaris weer enkele reizen naar Italië en dat doen we
zoals steeds in het voor- en najaar. Immers voor cultuurreizen kun je het beste in
deze tussenseizoenen op pad. In de zomer is het rond de Middellandse Zee, vooral in
de steden veelal te warm en in de winter te koud of dan trekt een wintervakantie.
In mei hebben we een exclusieve reis naar het minder bekende Italië, we gaan naar
De Marken en Umbrië. Eind september organiseren we een bijzondere Romereis.

De Marken –Umbrië. Van zaterdag 16 mei t/m zaterdag 23 mei 2009.
We vliegen in de ochtend van die eerste zaterdag vanaf Schiphol met de KLM naar
Bologna, bezoeken dezelfde dag nog San Marino en verblijven dan de eerste helft
van de week in een fraai hotel in Numana aan de Adriatische kust. Hier vanuit
maken we met een eigen comfortabele luxe touringcar excursies naar Macerata,
universiteit- en operastad, Loreto, druk bezocht bedevaartsoord, Urbino, de stad van
Rafaël en Bramante, Jesi (bekend van de Verdicchio Castelli di Jesi), met een
wijnproeverij, Ascoli Piceno, Norcia en de prachtige hoogvlakte, de Piano Grande.
Drankjes (wijn en water) zijn in dit hotel inclusief.
De 2e helft van de week zijn we in een ****hotel in het centrum van Assisi. Van hieruit
bezoeken we Spoleto, Montefalco, Bevagna (met kleine wijnproeverij), Foligno,
Perugia, Gubbio en natuurlijk Assisi zelf met de heel bijzondere San Francesco, met
boven- en onderkerk.
De verzorging is halfpension en drie goede typisch regionale lunches zijn tijdens
deze reis ook inclusief.

De Barok in Rome. Eind september gaan we weer naar Rome. Deze reis
staat voornamelijk in het teken van de Barok in Rome, in het bijzonder Bernini en
Caravaggio. Bernini was onder meer architect, beeldhouwer, schilder en planoloog.
Veel van wat hij nagelaten heeft is in Rome te zien, prachtige pleinen, fraaie
fonteinen, schitterende sculpturen en magnifieke beeldengroepen, m.n. in de Galleria
Borghese.
Caravaggio was een eigengereide persoonlijkheid en schiep dan ook ‘eigengereide
kunst ’. Het concrete dagprogramma zijn we momenteel aan het invullen.

Mevr. drs. Saskia Goddijn (kunsthistorica met als specialisme barok) zal in het kader
van de voorbereidingen een inleiding voor onze deelnemers houden.
We vertrekken zaterdag 26 september in de loop van de ochtend vanaf Schiphol naar
Fiumicino en keren in de namiddag van zaterdag 3 oktober weer huiswaarts.
De groepsomvang zal steeds ca. 20 deelnemers zijn. Voor de Marken-Umbrië reis zijn
nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.
Op aanvraag zenden we verdere informatie of een inschrijfformulier toe.
Aanvullende informatie vindt men ook op onze website: www.itaris.nl.
Een voorlopige aanmelding kan natuurlijk ook per email: info@itaris.nl.
Ondertussen werken we aan plannen om in het voorjaar van 2010 een culturele reis
naar Sardinië te organiseren.
Nog een boeken tip:
Niccolò Ammaniti brak door met de (verfilmde) bestseller Ik ben niet bang (Io non ho
paura). Hij wordt gezien als het talent van de Italiaanse literatuur.
In Ik haal je op, ik neem je mee lezen we twee adembenemende liefdesverhalen met
verborgen verlangens, idealen, verraad en vriendschap. Een aanrader!
En dan nog:
Abbacchio al forno

Lamsvlees uit de oven (Romeins gerecht)

Voor 6 personen
2 kg lamsvlees, 3 tenen knoflook, 2 takjes rozemarijn, 20 gram boter, 700 gram in blokjes gesneden
aardappelen, 3-4 el olijfolie extra vergine, peper en zout

Steek de in de lengte gehalveerde tenen knoflook en de rozemarijn in het vlees.
Bestrijk het vlees met de boter en leg het met de aardappelblokjes in een ovenvaste
schaal. Breng het op smaak met peper en zout en sprenkel er de olijfolie over. Bak het
gerecht in 45 min. in een voorverwarmde oven bij een gemiddelde temperatuur gaar.

Een hartelijke groet vanuit een zeer winters Norg,
Onno & Anke Euverman

