December 2017
Het eind van het jaar is wederom in zicht. Kerstmis ligt achter ons en dit lijkt het moment om eens
terug te kijken op wat 2017 ons allemaal heeft gebracht. Los van alle prachtige reizen die we
hebben mogen organiseren, en alle bijzondere ervaringen die we hebben mogen creëren in het leven
van onze klanten, zijn er een paar dingen om bij stil te staan.
Ik had mij voorgenomen om via blogs een kijkje in mijn (reis)leven te geven. Helaas is dit niet zo
succesvol geweest als ik mij had voorgenomen. Daarom komt er naast de kritische noot naar mijzelf
toe, direct een goed voornemen: regelmatiger een blog schrijven, zodat ik de bijzondere details uit
mijn reizen kan delen met jullie. We hebben het voorrecht om vaak naar het Mediterrane gebied af
te reizen en bij elke reis komen er bijzonderheden op ons pad. Wij vinden het hartstikke leuk om
deze met jullie te delen. Dat is onze uitdaging en we gaan onze uiterste best doen om deze culturele
pareltjes en tradities met jullie te delen!
In het voorjaar hebben we een prachtige ervaring gehad in Barcelona. De aanslagen dit jaar hebben
een grote impact gehad op de stad, maar ze lijkt zich er van te herstellen. Daarnaast zijn de
Catalanen veelvuldig in het nieuws geweest, vanwege hun grote verlangen naar onafhankelijkheid.
Ondanks dat deze zaken een negatieve impact hebben gehad op het toerisme, heeft het er wel voor
gezorgd dat de stad weer even kon adem halen. Veel Catalanen vinden dat Barcelona wordt
overspoeld door toeristen en willen de stad meer voor zichzelf hebben. Kortom: een aantal lastige
zaken waar de stad mee kampt. Desalniettemin hebben wij genoten van de prachtige omgeving
rondom Barcelona. Er is zoveel te zien, ook voor de doorgewinterde-Barcelona fan. De stad
beweegt veel mee met nieuwe bewegingen en initiatieven, zodat geen bezoek hetzelfde is.
In het begin van deze winter hebben Rodrigo en ik zelf iets heel bijzonders meegemaakt: wij zijn
aanwezig geweest bij de doop van een Italiaans kind! Dit is niet slechts ‘een doop’ van een kind,
maar het is een gebeurtenis die omgeven is door rituelen en tradities, helemaal in zuid Italië! Zo
werd er onder andere verwacht dat wij op de vooravond nog zouden biechten, naast een
‘geschiktheids-document’ te hebben overhandigd. Dit zijn slechts een paar gebruiken die plaats
vinden voorafgaand aan de doop zelf. Na afloop wordt er, bijna vanzelfsprekend, uitgebreid
gegeten. De lunch, die door kan gaan als diner, duurt gebruikelijk tot een uur of 18:30, zonder dat
dit een overdreven uitgebreide lunch is. Het is geweldig om dit eens mee te maken; die kansen
liggen niet voor het oprapen. Zo word ik elke keer weer op een bijzondere manier ondergedompeld
in de Italiaanse gebruiken en tradities. Ik vind het prachtig om te zien hoe het land elke keer weer
verborgen tradities lijkt te hebben.
Natuurlijk zijn de gebruikelijke kersttoespraken geweest, van onder andere koning Felipe uit Spanje
en de Paus, vanaf een zonovergoten Sint Pietersplein.
Voor degene die een goed voornemen nodig hebben of inspiratie zoeken voor een mooie
bestemming in 2018: de Vakantiebeurs 2018 (in Jaarbeurs Utrecht) vindt half Januari plaats. Allicht
zien wij elkaar daar!
Verder rest mij niets anders dan mij aan te sluiten bij wat koning Felipe uit Spanje en de Paus al
hebben uitgesproken: zalig Kerstfeest en een prachtig 2018!

