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DAG 1 
Udrejse
Udrejse med Great Dane Airlines direk-
te fra Aalborg til Bologna. Herfra kører 
vi til Perugia, hvor vi indkvarteres.

DAG 2 
Perugia – halvdagstur
Vi udforsker Umbriens hovedstad 
Perugia, der er særlig berømt for 
sine to universiteter og chokolade. 
Byen er en seværdighed i sig selv og 
breder sig fra toppen af et højdedrag 
med buegange og snævre gyder, der 
snor sig op og ned mellem de rustikke 
middelalder huse. Perugias storslåede 
centrum Piazza IV Novembre, byporten 
fra etruskertiden og Via dell´Acquedot-
to, der er en fodgængergade bygget 
oven på en nedlagt akvædukt, er nogle 
af højdepunkterne på vores rundtur.

DAG 3 
Assisi – lang halvdagstur
Første besøg er i charmerende Santa 
Maria degli Angeli, hvor vi besøger 
den smukke katedral og Porziuncola. 
Herefter kører vi til den hellige Frans’ 
by. Assisi er et valfartsmål for pilgrim-
me fra hele verden, og der hersker en 
næsten andagtsfuld stemning over 
den fine, lille by. Frans af Assisi, der 
selv levede yderst asketisk, grundlagde 
franciskanerordenen og er i dag en 
af Italiens mest kendte helgener. Vi 
besøger den imponerende basilika San 

Francesco, hvor Frans ligger begravet 
i krypten. Desuden ser vi danske 
Johannes Jørgensens bopæl, som 
han opholdt sig i, mens han skrev sin 
verdensberømte biografi om Frans af 
Assisi.

DAG 4 
Orvieto – Todi – heldagstur
Dagen byder på hele to byer på toppen. 
Først kører vi til opsigtsvækkende 
Orvieto. Byen knejser på toppen af en 
vulkansk tufklippe og er et underfuldt 
syn. Beliggenheden sikrede byens 
uindtagelighed i århundreder helt 
tilbage fra etruskerne. Vi slentrer i de 
rolige gader og kommer blandt andet 
forbi domkirken med den formidable 
facade, der betragtes som en af Italiens 
smukkeste. Herefter besøger vi selve 
domkirken (entré inkluderet). Der er 
også tid til på egen hånd at opleve for 
eksempel underjordiske Orvieto, hvor 
man kan besøge nogle af de utallige 
huler og brønde, som etruskerne 
huggede ud under byen. Frokosten kan 
man passende skylle ned med et glas 
af den berømte Orvieto-hvidvin. Ud på 
eftermiddagen går turen til Todi, der 
spreder sig yppigt ud over en bakketop 
midt i det frodige landskab. Byens lan-
ge historie afspejler sig blandt andet 
i bymurene, der både er etruskiske, 
romerske og fra middelalderen. På vo-
res gåtur er der også tid til at beundre 
den harmoniske Piazza del Popolo med 
dens palæer og ophøjede domkirke.

DAG 5 
Siena – Piazza del Campo 
– heldagstur
Vi sætter kursen mod Siena, hvor vi 
skal på en spændende byrundtur. Siena 
var i middelalderen kendt som en af 
Europas blomstrende handelsbyer 
med imponerende kirker og paladser 

Umbrien og Toscana 
 8 DAGE FRA 7.795

Uspoleret, gådefuld og  
ufatteligt smuk
Midt i Italien ligger det fantastiske rejsemål Umbrien som landets ban-
kende, grønne hjerte. Landskaberne veksler fra frodigt og mildt til vildt 
og barskt med utallige velbevarede middelalderbyer, dramatisk historie 
og stærke traditioner. Regionens mysterier byder på drabelige slag, 
asketiske helgener samt chokolade og vin i rigt mål. Vi bor i Umbriens 
hovedstad Perugia, som er en af Italiens ældste byer og ifølge myter 
grundlagt af selveste Noah. Vi tager også en afstikker til den fortryllende 
middelalderby Siena i Toscana.

FLOTTE  
FÆSTNINGSBYER, 

HELGENER, VIN  
OG CHOKOLADE

Assisi

Hotel Perusia er med sin belig-
genhed kun godt en kilometer 
fra Perugias historiske centrum 
den perfekte base for oplevelser i 

Umbrien. På hotellets tagterrasse 
er en lille pool, hvor man kan få sig 
en dukkert efter endt udflugt samt 
nyde udsigten over Perugias tage 
og de omkringliggende bakkeland-
skaber. Hotellet råder desuden 
over elevator, restaurant og Wi-Fi. 
Værelser er alle med bad og toilet, 
hårtørrer, minibar og safeboks. 
Om morgenen bydes der på en 
god buffet med varme og kolde 
retter, og om aftenen serveres en 
3-retters middag. 
www.hotelperusia.absoluitaly.it 

Museo del Vino Torgiano 
er ifølge avisen New York 
Times Italiens bedste!

Den muslingeformede 
plads Piazza del Campo 
i Sienna

og den flotte muslingeformede plads 
Piazza del Campo foran byens rådhus. 
Pladsen inspirerede senere arkitek-
ten Martin Nyrop, da han tegnede 
Københavns Rådhus. Sienas domkirke 
regnes desuden for at være en af 
Italiens smukkeste med sine karakte-
ristiske zebrastribede mure og søjler. 
Velbevarede røde murstenshuse langs 
de snævre gader fuldender indtrykket 
af middelalderstemning.

DAG 6 
Gubbio og vinsmagning – lang 
halvdagstur
Dagens første stop er Gubbio, hvor 
byrundturen er som en tidsrejse tilbage 
til middelalderen. Byens lyserøde kalk-
stenshuse ser ud som om, de er hængt 
op på Ingino-bjergets skråninger. Og 
på den formidable plads Piazza Grande 
har vi fornemmelsen af at stå på en 
scene og kan beundre de statelige pa-
læer på tre sider og panoramaudsigten 
på den fjerde. Neden for centrum ligger 
det antikke romerske teater samt en 
lillebitte kirke, hvor man kan se den 
sten, som Frans af Assisi stod på, da 

han sluttede fred med ulven. Gubbio 
er også kendt som kunsthåndvær-
kernes by. Traditionen for keramik og 
støbejernsarbejde er mange hundrede 
år gammel men lyslevende den dag i 
dag. Dagen byder også på et besøg på 
en lokal vingård, hvor vi skal lære mere 
om vinproduktion og naturligvis smage 
på de gode dråber.

DAG 7 
Torgiano – vinmuseum 
– halvdagstur
Udflugt til den fredfyldte lille by 
Torgiano der er berømt for sin fremra-
gende vin og olivenolie. Her besøger vi 
MUVIT – Museo del Vino Torgiano – et 
vinmuseum, der ifølge avisen New York 
Times er Italiens bedste! Alle tænkelige 
aspekter af vinens og vindyrkningens 
historie bliver præsenteret på det 
smukke museum. Vi er tilbage på 
hotellet først på eftermiddagen. Entré 
til MUVIT er inkluderet.

DAG 8 
Hjemrejse med Great Dane Airlines 
direkte fra Bologna til Aalborg.

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

9. maj Aalborg 7.795
3. oktober Aalborg 7.795

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.100
Tillæg mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Bologna tur/retur
• 7 overnatninger i Perugia
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• Entré til domkirken i Orvieto
• Entré til vinmuseum MUVIT
• Øvrige udflugter ekskl. entréer og vinsmagning
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Vinsmagning ca. EUR 11, øvrige entréer 
ca. EUR 25.

VEJRET Perugia (gns.): maj 24-25°, okt. 23-25°.

VALUTA Euro (EUR).

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/UMB


