
Nyheder fra Mit italienske Slot 
 
  

 

I sidste weekend holdt Børge endnu et Åbent slot arrangement på Villa Stabbia. Temperaturen i Mazza e Cozzile 
var 26 grader, mens vi småfrøs i regnvejr i Danmark. Næste Åbent Slot arrangement er  25. - 26. oktober hvor Kim 

og Børge er værter. Der er allerede 35 personer tilmeldt. Læs mere om Åbent Slot  her  

  
  

Tine Pedersen, 54 år 

Vi må desværre dele en sørgelig nyhed med jer. Tine afgik ved døden om morgenen d. 8. oktober. Mange af 
jer har mødt Tine under ferieophold og Åbent Slot arrangementer på Villa Stabbia og vil huske hende som 
en energisk og spændende kvinde, som havde fundet sit drømmeliv i Toscana. Tine har været meget 
begejstret for Mit italienske Slots koncept fra den allerførste kontakt i begyndelse af året. Det var således 
Tine, der fandt os, da vi var på jagt efter et feriested i Toscana.  

Vi sender Mario og sønnen Lau de bedste tanker i denne svære tid. Åbent Slot arrangementer og salg af aktier 
fortsætter som planlagt. Det var Tines ønske at vores projekt skulle lykkes og det gælder også for Mario og 
familien.   

  

http://xsqx9.mj.is/lnk/AMYAAAXLrgUAAchRb-AAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdqYuQAbLwTkSqSxy_e97l8mkvHwACPw0/1/ayi6rzjuS4_84JZwRzGXkA/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9hYWJlbnQtaHVzLw


  

Mit italienske Slot på rejsemesse i Øksnehallen 

  

 

Mød os på  Rejsemessen for Kvalitetsrejser i Øksnehallen Stand 54B i denne weekend, 19.-20. oktober. Der er tog 
lige til døren og P-hus til bilen. Hvis du ikke har mulighed for at kigge forbi rejsemessen håber vi, at vi ses til et 
infomøde. Vi holder infomøder i Aarhus, Middelfart og København i den kommende tid. Læs mere  her. 

 Villa Stabbia og Medici-familien  

 

http://xsqx9.mj.is/lnk/AMYAAAXLrgUAAchRb-AAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdqYuQAbLwTkSqSxy_e97l8mkvHwACPw0/2/NsZpI-F0F9ARvBqx1RKv1g/aHR0cHM6Ly92YWdhYm9uZC5pbmZvL21lc3Nlci9rdmFsaXRldHNyZWpzZXItaS0lQzMlQjhrc25laGFsbGVuLw
http://xsqx9.mj.is/lnk/AMYAAAXLrgUAAchRb-AAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdqYuQAbLwTkSqSxy_e97l8mkvHwACPw0/3/9nFu8Ot86uCy8wTTbhLT6Q/aHR0cHM6Ly9taXRpdGFsaWVuc2tlc2xvdC5kay9pbmZvbW9lZGVyLw


Efteråret er kommet til Danmark og vi drømmer os tilbage til sommerens sol og varme. Et af de bedste 
tidspunkter for en rejse til Toscana er om efteråret. I oktober kan du nyde de lune aftener og besøge 
Toscanas historiske byer uden for mange turister. Medici familien har forbindelse til Villa Stabbia.  

Medici-familien var den magtfulde og indflydelsesrige familie, som herskede i Toscana gennem middelalderen og 
renæssancen.  Til venstre på billedet på villaens facade kan du se våbenskjoldet fra 1500-tallet med de seks kugler, 
som betyder at en kvinde fra Medici-familien havde giftet sig ind i villaejernes familie. Firenze er kun 50 km fra 
Villa Stabbia - og du kan tage direkte tog fra Montecatini Terme til Firenze. Her kan du besøge Uffizi kunstmuseum 
hvor du kan nyde kunstværker fra Medici-familiens kunstsamling.  

  

Græskar risotto 

 

Prøv denne nemme og velsmagende italienske ret og kom i efterårsstemning - find opskriften ved at klikke på 
billedet. Tak til  alverdensmad.com. 

Arrivederci 
Lars, Kim og Børge   

  
 

http://xsqx9.mj.is/lnk/AMYAAAXLrgUAAchRb-AAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdqYuQAbLwTkSqSxy_e97l8mkvHwACPw0/5/7ucPobpgqXXcBKcpSiLssw/aHR0cDovL2FsdmVyZGVuc21hZC5jb20v
http://xsqx9.mj.is/lnk/AMYAAAXLrgUAAchRb-AAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdqYuQAbLwTkSqSxy_e97l8mkvHwACPw0/4/BcNf4BDJFuzrBQaxAeWRoA/aHR0cDovL2FsdmVyZGVuc21hZC5jb20vZ3JhZXNrYXJyaXNvdHRvLw

