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Kultur og vandring i Italiens grønne hjerte - Umbrien. 
 

Håndværkerforeningen, september 2019 
 

Om Umbrien 
Beliggende midt på den italienske halvø, halvvejs mellem Rom og Firenze ligger Umbrien. Det er en region, der er 
gennemsyret af historie, kunst og kultur, og som har flere bakketopbyer og gamle slotte, end man kan tælle. 
Regionens grønne farver, bakker, dale, bjerge, floder og skønhed har givet området tilnavnet "Italiens grønne 
hjerte". Overalt i regionen finder man vandrestier, der fører den vandrende gennem olivenlunde, over små og 
store bjerge, gennem frodige skove og forbi blomstrende marker. I regionen findes også Lago di Trasimeno, en af 
Italiens største søer, hvor lokale færger gør det muligt at besøge de tre små øer, der ligger midt i søen. 
 
I Umbrien finder man generelt en traditionel landlig livsstil, men også et spændende internationalt universitet og 
verdensberømte festivaler. 1000 år gamle ruiner afventer de historiesøgende, mens postkort-perfekte 
middelalderlige landsbyer blot venter på at blive udforsket og solsikkerne på markerne drejer hovederne efter 
solen, som dagen går. 
 
Vores program for turen er nøje sammensat af turleder Lene Brøndum, der sammen med sin mand Michael er 
bosat i Montone i Umbrien. Vandreturene er nogle af de bedste i området og har alle udgangspunkt i 
middelalderbyen Montone. Lenes lokalkendskab er med til at gøre turen til en fantastisk vandreferie, samtidig 
med at man lader sig overvælde af italiensk kultur og historie. Turen byder også på kulinariske oplevelser og der 
er masser af mulighed for at smage på det bedste fra det umbriske landkøkken. 

 
Program 
 
Dag 1. afrejse 
Vi flyver fra Danmark til Firenze, hvor vi møder vores turledere. Herfra kører vi med vores bus de ca. 140 
kilometer frem til hotel Fortebraccio i Montone, der er en usædvanlig smuk middelalderby i 482 meters højde.  
 
Efter indkvartering på værelserne mødes vi til fælles middag i hotellets restaurant.  
 
Dag 2. Carpina Valle 
I dag tager vi på vandring i en af Umbriens smukkeste dale, Carpina Valle – et 190 km² stort naturområdet mellem 
Tiber-floden og højderyggen af Umbrien-Marche Appenninerne.  
På turen følger vi Via del Carpina-stien, der fører os gennem et varieret landskab med små vandfald, 
forskelligartede skove, klippeterræn – op og ned af bjergene i en stemningsfuld og dyrerig natur. Vi vil undervejs 
måske være heldige at se spor efter både vildsvin og ulve, der lever i området. 
På vejen kommer vi forbi den imponerende Rocca d’aries – der dateres tilbage til år 1000 – og som var en af i alt 
seks fæstninger i området, der beskyttede datidens befolkning mod udefrakommende fjender.   
Undervejs gør vi stop og spiser frokost i det grønne. 
 
Under turen vil Lene fortælle om livet i området, der gennem århundreder bestemt ikke har været for sarte sjæle 
– og som stadig den dag i dag har en befolkning, der er vant til at arbejde hårdt og længe, men som også er 
utroligt varme, imødekommende og hjælpsomme.   
 
Om eftermiddagen vil der være tid til en byrundtur i Montone. 
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Den tre retters aftensmenu spiser vi på hotellet.   
 

 
 

   

2 Ca. 16 km 520 m 520 m 4-5 timer 
 
 
Dag 3. Monte Cucco og de store grotter 
I dag står vi tidligt op og kører med bus op til Monte Cucco (1.566 m) bag Gubbio. Monte Cucco er fuld af klipper, 
slugter, blide skråninger og frodige dale. På denne 5-timers tur går vi mod toppen og ind i Monte Cuccos 
imponerende grottesystem, der med sine 30 kilometer tunneler og en dybde på næsten 1.000 meter er en af de 
største grotter i Europa. I grotten bliver vi ledt ind i den ene store ”hall” efter den anden, der vil efterlade de 
fleste overvældede. Turen i grotten leden af en lokal guide.  
 
Efter vandreturen kører vi ned til Gubbio, hvor der er tid til at spise frokost, se nærmere på de flotte bygninger og 
måske kigge ind i en specialforretning med lokale produkter.   
 
For de, der ønsker lidt flere km og en enkelt stigning mere i benene, er der tilbud om at blive sat af nogle km før 
Gubbio (selvfølgelig sammen med en af vore vandreledere). Herfra skal vi først forbi et stykke unik 
verdenshistorie; nemlig nogle klipper, hvor man kan se fantastiske lag af sedimentære bjergarter, der ifølge flere 
internationale forskere har været med til at bevise, at det var en meteorit, der forårsagede dinosaurernes 
forsvinden. Herfra går vi på en gammel viadukt, der i middelalderen forsynede Gubbio med frisk vand, ind til 
Gubbio, hvor vi mødes med resten af gruppen. 
 
Gubbios historie er rig på religiøse begivenheder og personligheder, der gør den til en af de mest besøgte byer af 
de katolske pilgrimme. Byen som ligger majestætisk knejsende på Monte Iginos bjergskråninger, er en af 
Umbriens ældste byer - og måske også en af de mest kendte i regionen. Gubbio er en middelalderby præget af 
mørkegrå sten, snævre gader og gotisk arkitektur. En stor del af husene i Gubbio er fra det 14. og 15. århundrede 
og var oprindelige boliger for velhavende købmænd. Husene har ofte en ekstra dør mod gaden og ganske tæt på 
hoveddøren. Denne ekstradør er smallere og noget over gadeniveau. En sådan dør kaldes en porta dei morti, fordi 
det blev sagt, at den kun blev anvendt til at fjerne døde fra huset. Det er efter al sandsynlighed imidlertid næppe 
sandt, men historien lever sejlivet videre – mest af alt fordi der ikke er enighed om en alternativ forklaring på 
disse ekstra døre. 
 
Den tre retters aftensmenu spiser vi på hotellet. 
 

 
 

   

2 10/14 km 650 m 650 m 5 timer 
 
 

Dag 4. Umbriens Venedig 
I dag kører vi med turistbussen til Rasiglia, en usædvanlig charmerende middelalderby, der ofte bliver kaldet 
Umbriens lille Venedig. 
Rasiglia kan dateres tilbage til det 12. århundrede – og byen adskiller sig fra andre skønne umbriske byer idet 
vand gennem århundreder har haft enorm betydning. Ved at udnytte tilstedeværelsen af vand startede man 
allerede i det 12. århundrede aktiviteter forbundet med tekstilindustrien med både vævning og fremstilling og 
farvning af uld, som sikrede byens overlevelse gennem århundreder. 
Efter en gåtur rundt i de smukke gader med utallige små gadekær, vandløb, vandfald og vandmøller kører vi til 
Pale, hvor vi skal vandre ud til det smukke Cascate Del Menotre-vandfald. På vejen kommer vi forbi Eremo di 
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Santa Maria Giacobbe, et gammel kloster, der er hugget ind i klipperne – og kun kan bestiges fra den udvendige 
klippevæg, hvor 77 trappetrin leder op til den smukke bygning. 
Frokost spises undervejs på turen. 
 
Også i dag vil der være mulighed for at melde sig på en længere rute i området, således at de, der har friske ben, 
kan vandre lidt flere kilometer i den smukke natur omkring Pale.  
Den tre retters aftensmenu spiser vi på hotellet. 
 

 
 

   

2  9/14 km 300 m 300 m 3-4 timer 
 
 

Dag 5. Assisi - Pilgrimmenes by. 
Udflugt med turistbus til Assisi, der efter Vatikanet og Peterskirken i Rom er en af de mest søgte rejsemål blandt 
pilgrimme verden over!  
Byen er især kendt for den hellige Frans af Assisi, en rig klædehandlers søn, der finder Gud og skaber en ny 
munkeorden Franzikaner munkene/ gråbrødrene, der nu er en verdensomspændende orden. Byen, der ligger 
placeret på en høj bakketop, er en fantastisk oplevelse at besøge. Som gæst i byen bliver man muligvis en smule 
udfordret, da byen i høj grad har gader og stræder, der alle synes at gå opad (hvad de naturligvis ikke gør), men 
den er bestemt et dagsbesøg værd! 
I Assisi vil vi arbejde på at sætte et møde op med den danske munk Theodor, der vil vise os rundt i San Francesko-
basilikaen og undervejs fortælle om byens religiøse historie – herefter vil der være tid til at gå lidt på opdagelse på 
egen hånd. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Santa Maria degli Angeli med den store kirke Santa Maria degli Angeli. Kirken 
er den 7. største kirke i den kristne verden, og stod færdig i 1684. Den er bygget op over 2 helligdomme fra 
Franciskaner-ordenen – Cappella del transito, hvor Frans af Assisi døde i 1226 - og capella del Proziuncola, som 
var Franciskaner-ordenens første mødested.  
 
For de vandrelystne er der i dag tilbud om ekstra kilometers vandring ovenfor Assisi til Rocca Maggiore, et 
imponerende fæstningsværk bygget omkring 1173. 
 
Aftensmaden spiser vi på restaurant Tibico i Montone. 
  

 
 

   

1-2 7/11 km  m  m  timer 
 

Dag 6. Oste- og vinsmagning samt traditionel umbrisk mad 
Udflugt til lokale producenter. 
I dag skal vi besøge en lokal osteproducent, Antonello Monni, der er 3. generation i en familiedrevet virksomhed, 
der gennem årtier har produceret fantastiske fåreoste. Antonello elsker at eksperimentere og være kreativ, men 
samtidig værner han om de gamle ostemager-traditioner. Vi får en rundvisning og skal selvfølgelig smage nogle af 
de fantastiske oste, som familien producerer. 
Herfra vandrer vi tilbage mod Montone – på vejen kommer vi forbi en stor slette, der for knap 50 år siden blev 
ramt af et stort jordskred, der har ændret vegetationen i området helt enormt. 
Undervejs på ruten hjemad vil der være tilbud om opdeling af gruppen, således at de, der har lyst til at gå mere, 
vil blive ført ud på en længere tur, inden vi vender næsen hjemad. 
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Sidst på eftermiddagen (ved 16.30-tiden) skal vi på besøg hos Poggio Maiolo, en lokal vinproducent, der laver vine 
på druerne fra Chardonnay, Syrah og Pinot Nero. Vi skal høre om produktionen og selvfølgelig smage på udvalgte 
vine.  
Herfra går vi en lille km hen til Alberto Bracchini, der er 2. generation i en stolt tradition af pølsemagere. Alberto 
vil servere et traditionelt umbrisk måltid for os med et udvalg af charcuterie og fantastisk hjemmegrillet porchetta 
(helstegt pattegris). 
 
Frokost spise denne dag som picnic på vej retur til Montone. 
 

 
 

   

2 9/14 10 km 370 m 370 m 4 timer 
 
Dag 7. Monte Tezio 961 m.o.h. og Lago di Trasimeno 
I dag er der bjergvandring på programmet, når turen går til Monte Tezio – et 961 meter højt bjerg cirka 10 km 
nord for Perugia, hvor de lokale i århundrede er gået ”på jagt” efter vilde asparges og champignon. 
På vejen kommer vi forbi resterne af en gammel "neviere" – en såkaldt sne-kælder. Generelt var ”neviere” 
naturlige eller kunstige huler, hvor sneen om vinteren blev komprimeret og beskyttet af et tykt lag af halm, så det 
kunne bruges i de varme sommermåneder. Isen blev om sommeren skåret i blokke med en økse og transporteret 
nedad bjerget af muldyr – enten til brug på hospitalet eller hos mere velhavende klasser. 
 

Efter at have spist frokost på bjerget kører vi videre til Lago di Trasimeno, hvor den karthaginiensiske feltherre 
Hannibal i 217 f.Kr. under 2. Puniske Krig nedslagtede en større romersk hærenhed, anført af konsul Gajus 
Flaminius, der døde under slaget. 
Vi sejler ud til Polvese, en af søens tre øer, hvor der både findes et stort slot, et kloster og en stor naturpark. Hele 
øen er kun 4 km i omkreds, så vi har mulighed for at komme det meste af øen rundt. 
 
Hjemme spiser vi fælles afslutningsmiddag på den lokale restaurant L'Antica Osteria 
 

 
 

   

2 Ca.14-15 km 450 m 450 m 4 timer 
 
Dag 8. hjemrejse 
Morgenmad. Herefter afgang mod Firenze og afrejse til Danmark  
 
 

Indkvartering i Montone 
Vi bor hele ugen på det skønne Hotel Fortebraccio*** i Montone. Byen Montone er for nyligt blevet kåret til at 
være blandt de 100 smukkeste byer i Italien. Og byen lever i den grad op til den udmærkelse! 
 
Det nyligt renoverede hotel Fortebraccio ligger lige udenfor den middelalderlige mur, der omgiver Montone.  
Hotellet garanterer et ophold i rolige omgivelser, hvor du kan slappe af og nyde den smukke udsigt over det 
bakkede landskab. 
 
Du kan vælge mellem følgende værelseskategorier på hotellet: 
 

• CLASSIC-værelser. Værelser er lidt mindre end COMFORT-værelserne. De er uden Balkon/terrasse 

• COMFORT-værelser: Værelserne er mindre end superiorværelserne og er uden balkon/terrasse. På 1. 
etage. 
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• SUPERIOR-værelser: Rummelige værelser med lille balkon/ terrasse. På 2. og 3. etage. 

• JUNIOR SUITE: Ét større værelse på 3. etage. Værelset er opdelt i en sovedel og en opholdsdel. Udgang 
til terrasse med udsigt til poolen og dalen. 

 
 
Alle værelser er moderne indrettet i varme farver og har eget bad og toilet samt air conditioner, minibar, 
pengeskab, telefon, tv og WiFi.  
 
Hotel Fortebraccio har ikke deciderede enkeltværelser, så gæster der bestiller et enkeltværelse vil blive 
indkvarteret på et dobbeltværelse til enkeltværelsesbrug. (Vi har kun 25 værelser til rådighed og et begrænset 
antal inden for de enkelte værelseskategorier.) 
 
Hotellet har egen restaurant samt et mindre wellness-område med bl.a. sauna og jacuzzi. Udenfor på den 
hyggelige solterasse finder du en swimmingpool. 
 
 

            
 
 
 

Sværhedsgrad 1-2 
Vi har sammensat nogle vandreruter med moderate stigninger og fald, men du skal være i en fysisk form, der gør 
dig i stand til at vandre i længere tid ad gangen.  
 
Stierne er generelt gode faste jord- og skovstier samt stenbelagte stier. Nogle dage går vi fra A til B og andre dage 
går vi ud til et givet punkt og retur samme vej. Alle dage tilbyder vi en lang rute med en del km og højdemeter 
samt en kortere rute med færre km og højdemeter.  
 
De dage der er mere tid til overs, når vi kommer retur til Montone, vil vores vandreledere gerne tilbyde ekstra 
vandring i lokalområdet, hvis man insisterer på dette. 
 
Vandringerne tager 3-6 timer, afhængigt af om man vælger den lange eller korte rute. Alle vandretider er 
effektive vandretider. Den øvrige tid er afsat til transport, pauser og sightseeing. Du skal forvente, at turene som 
udgangspunkt starter hver morgen efter morgenmaden og slutter tilbage på hotellet hen på eftermiddagen. 
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Pris: 
 
En gruppe på minimum 18 personer og maksimalt 40 personer. 
 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 2 personer – Standard kategori: 10.798 kr 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 1 personer – Standard kategori: 11.998 kr 
 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 2 personer – Comfort kategori: 10.998 kr 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 1 personer – Comfort kategori: 12.298 kr 
 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 2 personer – Superior kategori: 11.198 kr 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 1 personer – Superior kategori: 12.698 kr 
 
Pris pr person i dobbeltværelse v. 2 personer – Junior suite kategori: 11.498 kr 
 
 
Prisen inkluderer: 
-Flyrejse direkte København-Firenze t/r 
- 7 x overnatning på Hotel Fortebraccio 
- 7 x morgenmad,  
- 4 x middag på Hotel Fortebraccio, inkl. ½ l vand og ¼ l vin 
- 1 middag hos restaurant Tibico inkl. ½ l vand + ¼ l vin 
- En aften med traditionel umbrisk mad hos Alberto Bracchini. Inkl ½ l vand og ¼ l vin 
- Afslutningsmiddag på L'Antica Osteria, inkl. ½ l vand + ¼ l vin 
- 6 x frokost-picnic 
- Besøg og smagsprøver hos osteproducent 

- Besøg og smagsprøver på vingård 
- Sejlads på Trasimenosøen 
- Entre og lokal guide i Monte Cuccos grotter 
- Alle programsatte transporter 
- 2 danske vandreledere lokalt bosiddende i Montone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


