In de voetsporen van Sabina 2019… een 6-daagse reis naar Rome en Tivoli.
In november 2018 hebben mijn collega Siward Tacoma en ik een
enthousiaste groep lezers van de roman Sabina rondgeleid door
Rome en de Villa Hadriana in Tivoli. We bezochten plaatsen en
kunstwerken die mij tot het schrijven van de roman hebben
geïnspireerd.
Een impressie kun je vinden op www.nynkesmits.nl.
De reis mag een succes worden genoemd. Een deelneemster
schreef: “Verrassende en verfrissende themareis. De wereld van
Sabina en Hadrianus komt midden in het hedendaagse Rome tot
leven! Ook de barokdag was voor ons een hoogtepunt.”
Het programma: De reis telt 5 volledige excursiedagen. Daarin
bezoeken we verschillende Romeinse klassiekers, maar het
accent zal telkens net iets anders liggen dan bij ‘gewone’
Romereizen; voortdurend zijn we gespitst op details die in het
boek een rol spelen. In elk geval beklimmen en omcirkelen we de beroemde zeven
heuvelen, in diverse musea ontmoeten wij Sabina en de kunst die zij en Hadrianus
verzamelden. Een hoogtepunt van de reis vormt de dagexcursie naar de Villa Hadriana
bij Tivoli, waar Sabina met Hadrianus woonde als zij niet in de Stad verbleven of op reis
waren door het Romeinse rijk. De kunst en de geschiedenis van de keizertijd zullen
centraal staan, maar daarnaast bezoeken we vroeg-christelijke kerken en zullen we ook
‘de link’ ontdekken tussen Hadrianus’ architectuur en de in Rome zo alomtegenwoordige
barok.
Wanneer: 5 – 10 november 2019. Wij vermijden zo het drukste en duurste seizoen,
maar wel geven we de voorkeur aan vliegen met KLM of Transavia op prettige tijdstippen
en stellen minimumeisen aan ligging en kwaliteit van het hotel. Dit
jaar hadden we veel geluk met het weer: 5 dagen zon.
De kosten: Siward en ik hebben geen geldelijke winst op het oog.
De deelnemers vergoeden onze reis- en verblijfkosten, voor de rest
organiseren wij alles pro deo en con amore! Daarbij laten wij ons
ondersteunen door Labrys reizen voor de logistiek
De reissom zal afhangen van het aantal deelnemers en de
definitieve vliegprijzen. Labrysreizen kan tot 1 maart echter een
offerte doen, waarbij het mogelijk is om het bedrag, net als in 2018
(toen 19 deelnemers), onder de 1000 euro te houden.1
Inclusief zijn: 5 nachten logies met royaal ontbijt in ***hotel (op
basis van een 2 persoonskamer. De éénpersoonskamer-toeslag is
150,- euro; indien gewenst en mogelijk, bemiddelen wij bij het
vinden van een kamergenoot), vliegreis, transfers hotel-vliegveld in
Italië, entreeprijzen musea en villa Hadriana, vervoer dagexcursie
naar de Villa Hadriana per touringcar.
In de Villa Adriana - bij de canoop
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De indicativeve reissom wordt bij 25 personen ca. € 860,- bij 20-24 personen ca. €905,- bij 15-19 personen ca.
€ 970. Mocht de definitieve reissom meer dan 10% afwijken van bovenstaande bedragen dan behoudt u zich
het recht voor om te annuleren.

Exclusief : verplichte bijdrage € 2,50 calamiteitenfonds en €20,-- boekingskosten per
boeking, uw reis / annulerings / ongevallenverzekeringen, lunches en diners,
ruimbagage.
Maaltijden: Een goed ontbijt is bij de prijs inbegrepen. Het is in Rome overal mogelijk
tegen zeer schappelijke prijzen te lunchen en te dineren.
Een gratis exemplaar van Sabina: Uitgeverij Primavera Pers doet elke reiziger een
exemplaar van Sabina cadeau. Dit wordt uitgereikt op de voorbereidingsdag.
Voorbereidingen: Medio september beleggen Siward en ik een bijeenkomst in Leiden
op een zaterdag- of zondagmiddag. We zullen een aanvullende, inhoudelijke inleiding op
de reis geven, de zakelijke details bespreken en met elkaar kennis kunnen maken.
Tenslotte: houd er rekening mee dat je in Rome veel zult moeten lopen. Als je
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 maart
in te schrijven. Wij hebben minimaal 15 deelnemers nodig om van start te gaan, maar
maximaal 25 om het werkbaar te houden.
De deadline is dus 1 maart. Daarna
kunnen we niet meer zeker zijn van de
beste vliegprijzen en vervalt de optie bij
het hotel.
Je kunt bij mij een inschrijfformulier
opvragen. Je wordt gevraagd dit uit te
printen en op te sturen naar Labrys. Heb
je verdere vragen en opmerkingen? Mail
ook dan naar:
nynkesmits@gmail.com. Bellen naar
mij voor info is ook prima natuurlijk:
06-51293021.
Wij hopen op wéér een mooie Sabinareis!
Nynke Smits en Siward Tacoma.
Het mausoleum van Hadrianus en Sabina aan de Tiber

