ROMREJSE 2016
DET ROMERSKE KØKKEN

Romselskabets årlige rejse til Rom bliver fra 29. oktober til 5. november 2016 med temaet Det
romerske Køkken. Vi tager på udflugt i Roms omegn med fokus på produktion af vin, olivenolie og
forskellige madvarer, vi ser på rester af det antikke køkken, vi hører om det helt specielle ved Det
romerske Køkken og selvfølgelig skal vi smage på både maden og vinen - vejledt af både danske og
italienske eksperter. Vi besøger det store madmekka EATALY og skal op på Monte Testaccio,
potteskårshøjen, der er normalt er lukket for besøg. Ved siden af det kulinariske program tilbyder
vi en række historiske temavandringer, som kan foretages individuelt. Turen ledes af fotograf og
bestyrelsesmedlem i Romselskabet, Søren Rud og bestyrelsesmedlem Paul Anker Lund.
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Lørdag
Rundtur i det lokale kvarter.
Aperitif før middagen kl 20.00 (med i prisen). Middag på Popi-Popi i Trastevere, et traditionelt folkeligt
pizzeria midt i det gamle arbejderkvarter.
Søndag
Vi besøger madtemplet EATALY, Cestiuspyramiden og potteskårsbjerget Monte Testaccio. Begge steder er
der normalt ikke adgang, så det er en sjælden mulighed vi tilbyder. Efterfølgende besøger vi den
Protestantiske kirkegård. Der er frokost i Testaccio på en lokal restaurant (alt med i prisen)
Tilvalg og betaling: Jazzsporvognen med treretters menu og vin (http://www.tramjazz.com/programma).
Der er endnu ikke program for oktober og november. Forhåndstilmelding.
Mandag
Tur med egen bus i Roms omegn. Vi besøger en vingård og en fødevareproducent i Lazio. Turen er med i
rejsens pris. Inkl. Frokost.
Tirsdag
Tilbud om en kirketur på 20. septembergaden (Via Venti Settembre). Vi besøger blandt andet Santa Maria
della Vittoria, Santa Susanna og San Carlino (gratis tilbud).
Foredrag om Rom, mad og Bella Figura ved journalist og forfatter Eva Ravnbøl
Middag med Eva Ravnbøl. Foredrag og middag er med i prisen.
Onsdag
Heldagstur til Napoli og Pompeji. Rejsen vil foregå med hurtigtog. Rejsetiden er 1 time og ti minutter.
I Pompeji ser vi antikkens køkkener og i Napoli besøger vi Nationalmuseet, som opbevarer de mange fund
fra Pompeij. Individuel frokost på restauranten, hvor pizzaen er født, Da Michele.
Denne tur er ikke med i prisen og kræver forhåndstilmelding.
Torsdag
Vi besøger et bageri, et marked og en eller flere af de mange specielle fødevarebutikker, som Rom er kendt
for. Vinsmagning med den danske super-sommelier, Litta Larsen, i Skandinavisk Forening.
Tilbud om koncertbesøg ii Parco Musica. Der spilles bla. Symphonie Fantastique af Berlioz. Koncerten
begynder kl 19.30. Forhåndstilmelding nødvendig.
Fredag
Endnu ikke specificeret turtilbud
Afskedsmiddag på Osteria der Belli i Trastevere.

)
Pris per person i delt dobbeltværelse: 10.485 kr.

Tillæg for enkeltværelse: 1.600 kr.
Depositum på 4.000 kr. betales senest den 15. juli 2016.
Pengene indsættes på SPQR konto i Jyske Bank 7854 1361115.
Husk at anføre navn/navne. Restbeløb betales senest 1. september på samme konto
Prisen inkluderer:
Fly, transfer, hotel (7 overnatninger på Hotel Genio ****), 5 måltider, besøg på vingård,
fødevareproducent, bageri, lokal transport samt vinsmagning og foredrag.
Turen er baseret på offentlig transport og brug af apostlenes heste.
Ikke inkluderet:
Drikkevarer, drikkepenge, forsikringer, samt de to koncerter og turen til Pompeij.
Turen arrangeres i samarbejde med FDM TRAVEL, der er med i Pakkerejse Garantiordningen
Der vil blive arrangeret et orienteringsmøde i august eller september. Nærmere oplysninger følger.
Der gøres opmærksom på at programmet er foreløbigt, hvorfor ændringer og forbedringer kan forekomme
Tilmelding til arrangementet: mogensbang@vesterdalen.dk
Med venlig hilsen
Søren Rud og Paul Anker Lund

Foto Mogens Bang

