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10-års Jubilæumsmiddag
Togrejse til Rom marts
2020
x

Kære Medlem af Romselskabet

Vi har stadig nogle ledige pladser til jubilæumsmiddagen.
Romselskabet fylder 10 år. Det vil vi gerne fejre ved et festligt måltid i restaurant Sult i
Cinemateket.
Tirsdag d. 4. juni kl. 18.00.
Aftenen byder på festtaler, kulturelle og musikalske overraskelser samt på en treretters menu
inspireret af det Italienske køkken.

S.P.Q.R.
Menu
Grillet tun på salat af burrata, tomat kapers og canneli-bønner samt oliven
Kalvefilet med salvie sky, nye kartofler og caponata
Semifreddo al limoncello med friske bær
Kaffe/te
Velkomstdrink, 1 glas hvidvin, 2 glas rødvin

Tid: Tirsdag den 4. juni kl. 18.00
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, København K
Prisen 590 kr for medlemmer og 670 kr. for andre gæster
Tilmelding og indbetaling skal være os i hænde senest tirsdag d. 26. maj. Tilmelding sker
udelukkende ved at indbetale beløbet på konto 7854 1361115. Husk at anføre navn/navne
xx

Togrejse til Rom
Der må være en del af Romselskabets medlemmer, der har fulgt Tiberens løb mod Rom og set
Peterskirkens kuppel dukke ud af disen fra Alpenexpressens eller Italiaexpressens togkupeer.
Ankomsten til Rom, der på en og samme tid føltes som en belønning og en befrielse efter 24 timers
køretur, men med store øjeblikke: Brennerpasset i Alperne, den frodige Poslette og kik til domkirken i
Firenze. Disse tog er for længst udkonkurreret.
For dem, der har erindringen, og dem, der har oplevelsen til gode, arrangerer Romselskabet SPQR en
ganske særlig togrejse til Rom i marts 2020 i samarbejde med rejsebureauet Silver Tray.
Togstrækningerne afbrydes af spændende ophold undervejs i Hamborg, München og Bolzano, før toget
bruser ind på Roma Termini.
Tilmelding sker ved først at skrive til vores kasserer Susanne Trudsø på susanne.trudsoe@live.dk og
medsende navn/navne, som de står i jeres pas. Efter tilbagemelding fra Susanne om, at der er plads på
rejsen, betales depositum på 4.000,00 kr. til Romselskabets konto 7854 1451 239.
Depositum kan ikke refunderes, da hotellet forlanger betaling med det samme. Restbetaling på samme
konto 10. januar 2020.
Såfremt der ønskes individuel hjemrejse med tog og/eller at forlænge opholdet kan det aftales direkte
med Silver Tray.
Der vil lørdag d.14. marts blive tilbudt en tur fra Vatikanet med det pavelige tog til pavens
sommerresidens Castel Gandolfo. Det er et tilvalg med separat betaling. Prisen for denne tur er 315,00
kr. Beløbet betales samtidig med betaling af depositum.

Under opholdet i Rom vil der blive arrangeret, byture guidet af Susanne Trudsø & Paul Anker Lund.
Program for disse ture bliver offentliggjort i efteråret 2019, det er tilvalg med begrænset separat
betaling. Flere af turene kræver godt ben- og fodtøj.
Silver Tray er medlem af Rejsegarantifonden. Syge- og rejseforsikring og drikkepenge er ikke
inkluderet i prisen.

Download det komplette program her
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