
 

 

In de voetsporen van Sabina…  een 5-daagse reis naar Rome en Tivoli.      

 

Aard, doel en organisatie van de reis: Siward Tacoma en 

Nynke Smits, beiden kenners van Rome en van de wereld 

van Sabina, stellen zich ten doel om een enthousiaste 

groep lezers van de roman Sabina rond te leiden langs 

plaatsen en kunstwerken die de schrijver tot haar roman 

hebben geïnspireerd. Hierbij is geen winstoogmerk. De 

deelnemers vergoeden reis- en verblijfkosten van hun 

gidsen, voor de rest organiseren Siward en Nynke de reis 

pro deo en con amore! De organisatie is in hun handen, 

maar zij worden hierbij ondersteund door Labrys reizen 

voor de logistieke kanten, door het NKV (Nederlands Klassiek Verbond), dat de reis in zijn publicaties 

en website bekendheid geeft en door de uitgeverij van Sabina, Primavera Pers, die elke reiziger een 

exemplaar van Sabina cadeau doet.   

 

Alle informatie hieronder is onder voorbehoud. Vliegtijden en -prijzen worden pas medio april bekend. 

Pas dan kunnen we de begroting definitief maken. Berekeningen zijn nu gebaseerd of vliegprijzen van 

2017 en entreeprijzen idem. Het programma staat in grote lijnen vast. Kleine aanpassingen zijn altijd 

mogelijk onder invloed van het weer, stakingen, voortschrijdend inzicht etc.  

 

Wanneer:  6 – 11 november 2018. Wij hadden, ook voor onderwijsgevenden, de herfstvakantie op het 

oog. Maar Rome, de oude ‘Hoofdstad van de Wereld’, is in die maand in toenemende mate een 

geliefd reisdoel voor de hele huidige wereld en dan dus peperduur. We kunnen gelukkig ook in 

november nog prachtig weer treffen en het zal overal aanzienlijk rustiger zijn.   

 

Het programma: Wij streven naar 5 volle(dige) excursiedagen. Laten we beginnen met een wandeling 

in het spoor van Sabina: langs het Circus Maximus, via het aquaduct van de Aqua Claudia de Palatijn 

op, waar de grimmmige lijfwachten Sabina niet haar paleis in wilden laten gaan, maar waar een 

entreekaartje voor ons wonderen zal doen. We treffen daar nog de sporen van het Hippodroom waar 

Sabina ronddwaalde in de mist. We bezoeken het Forum Romanum waar Sabina’s vader de Senaat 

bezocht en waar de resten van de tempel van Venus en Roma - met destijds het op Sabina gelijkende 

beeld van Venus Genetrix - uitkijken op het 

Colosseum waar Fuscus zo van hield en 

dat we, als het even kan, tegen het einde 

van de middag betreden en beklauteren. 

Ook zullen we het Capitool beklimmen waar 

Hadrianus zijn offers bracht in de tempel 

van Jupiter toen hij als keizer werd 

geïnstalleerd; we komen langs de Markt 

van Trajanus en de Zuil waarin Plotina de 

as van haar man bijzette. Heel het 

compacte klassieke centrum van Rome 

past in ons programma. Evenals de drie 

musea die bij uitstek de kunstschatten 

bevatten die afkomstig zijn uit de collectie 

van Sabina en Hadrianus: Palazzo Maximo, 

Palazzo Altemps en de Capitolijnse musea. 

Op de derde dag verplaatsen we ons per 

touringcar naar Tivoli. ’s Ochtends dwalen door de Villa Adriana: we zien Hadrianus’ ronde 

studeerkamer, de plek van het Antinoeion, de Canoop. Bij de maquette kunnen we ons inbeelden 

waar Sabina’s boerderijtje gelegen moet hebben. ’s Middags even iets heel anders: de 16e eeuwse 

tuinen van de Villa D’Este, beroemd om zijn fonteinen. De rondreis wordt afgesloten met een bezoek 

aan het beroemde Nijl(!)mozaiek in het museum van het stadje Palestrina.  
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Sabina maakte kennis met het christendom. Wij hebben dus enkele ontroerend mooie vroeg-

Christelijke kerken op het programma gezet. Tot slot zouden we Rome geen eer aandoen als we ons 

niet ook één dagdeel zouden verdiepen in een kunststroming waar Sabina nog geen flauwe notitie van 

kon hebben: de Barok. Overigens zullen jullie reisleiders het geen moment kunnen laten om jullie en 

passant op alle mooie, rare en eigenaardige plekken, punten en brokstukken te wijzen die we maar 

tegenkomen, omdat die juist Rome maken tot die Eeuwig Interessante Stad. We zullen proberen jullie 

nog een vrij dagdeel te gunnen: voor wie bijvoorbeeld de lange rijen voor de St Pieter of het Vaticaan 

wil trotseren, wil shoppen of anderszins nog iets cultureels wil ondernemen.  

 

De prijs: De reissom zal afhangen van het aantal deelnemers - dat minimaal 15 en maximaal 25 mag 

bedragen – en fluctueert tussen de 850 euro (bij 25 deelnemers) en 975 euro (bij 15 deelnemers). 

Zoals gezegd zijn dit prijsindicaties, de definitieve vliegprijzen zijn nog niet bekend.  

Inclusief zijn: 5 nachten logies met ontbijt in ***hotel (op basis van een 2 persoonskamer*), vliegreis, 

transfers hotel-vliegveld in Italië, entreeprijzen in Rome e.o., de excursie naar de Villa Adriana per 

touringcar.  

Exclusief: verplichte bijdrage € 2,50 calamiteitenfonds en € 20,-- boekingskosten per boeking, uw reis 

/ annulerings / ongevallenverzekeringen, lunches en diners, ruimbagage (tussen 18 en 25 euro).   

Het NKV beschouwt de reis als een NKV ledenreis. Niet-leden betalen daarom 20,- euro extra op 

genoemde reissom, waarmee ze voor het najaar van 2018 lid worden van het NKV en 2 exemplaren 

van het blad Hermeneus ontvangen.  

      * de toeslag voor een 1 persoonskamer bedraagt ca. 150 euro. Als u dat wenst kunnen wij 

proberen te bemiddelen bij het vinden van een kamergenoot.  

 

Maaltijden: Het ontbijt is in de prijs inbegrepen. Het is in Rome overal mogelijk tegen zeer 

schappelijke prijzen te lunchen en te dineren. De reisleiding is ter plekke altijd bereid te adviseren of in 

overleg een gezamenlijk diner te regelen voor wie dit prettig vindt.     

 

Voorbereidingen: Medio september beleggen wij een bijeenkomst in Leiden (voor mensen die ver 

weg wonen: wij denken aan een zaterdag- of zondagmiddag). De roman hebt u dan vast al gelezen. 

We zullen een aanvullende, inhoudelijke inleiding op de reis geven, de zakelijke details bespreken en 

met elkaar kennis kunnen maken. Tenslotte: houdt u er rekening mee dat u in Rome veel zult moeten 

lopen. Als u hieromtrent twijfels hebt neem dan eerst even met ons contact op.   

 

Opgeven voor de reis: 

Om bovengenoemde bedragen waar te kunnen maken is het noodzakelijk vóór 1 april te reserveren, 

zodat wij een beeld hebben van het aantal deelnemers zodra de vluchten worden vrijgegeven. Wij 

hebben minimaal 15 deelnemers nodig om van start te gaan, maar maximaal 25 om het werkbaar te 

houden. U geeft zich op door het opgaveformulier te downloaden, in te vullen en aan Labrys te mailen 

(info@labrysreizen.nl) of per post op te sturen, zoals op het formulier staat aangegeven. U behoudt 

zich het recht voor u terug te trekken indien de reissom meer dan 10% afwijkt van de hierboven 

aangegeven bedragen. 

 

U kunt ons te allen tijde, geheel vrijblijvend, mailen met vragen en opmerkingen: 

nynkesmits@gmail.com.  

 

Wij hebben er zin in! 

Nynke Smits en Siward Tacoma.   

 

Het opgave formulier kunt u downloaden via de website. 

 
 

Op de volgende pagina  vindt u nadere informatie betreffende Labrys reizen.  

mailto:info@labrysreizen.nl


 

 

 

 

ANVR 
Labrys Reizen is lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging 
hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Op al 
onze verbintenissen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zoals je die aantreft op 
www.labrysreizen.nl/opmaat/informatie/reisvoorwaarden 
 
SGR 
Labrys Reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder nummer 2443. Deze stichting 
garandeert restitutie van reeds betaalde reisgelden aan reizigers, wanneer de reisorganisatie of samenwerkende 
bedrijven de overeengekomen prestatie niet kunnen nakomen. De SGR-garantie is kosteloos van kracht. Zie www.sgr.nl 
voor de uitvoeringsregeling en overige informatie. 
 
Calamiteitenfonds 
Labrys Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Dit houdt in dat de reiziger (een deel van) de 
reissom terugkrijgt, indien Labrys de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren; bovendien 
betekent dit dat de reiziger de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien Labrys Reizen als gevolg van een 
calamiteit de reis moet aanpassen of de reiziger vervroegd moet repatriëren. Per maximaal 9 personen is een bijdrage  
van € 2,50 verplicht. Zie www.calamiteitenfonds.nl voor nadere informatie. 
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