
Det bedste af Umbrien
- ferie for gangbesværede og gigtramte med appetit på det gode i livet

Specialrejse til Umbrien,  
Italiens grønne hjerte

19. - 26. oktober 2019 



Dag 1 Ankomst til Firenze, Italien 
Afrejse fra Kastrup til Firenze, Italien, hvor vi vil blive hen-
tet og kørt til Montone, en usædvanlig smuk middelalder-
by i 482 meters højde. 

Montone er med sine godt 1600 indbyggere på listen 
over Italiens 100 smukkeste byer, og det med rette. 
Overalt hvor man færdes indenfor de gamle bymure, der 
for århundreder siden blev bygget for at beskytte byens 
borgere, er huse, veje og kirker nænsomt restaureret med 
stor respekt for fortiden. Byen er en sand perle med sine 
brostensbelagte gader og balkoner draperet med farverige 
blomster, der snor sig i takt med de bugtede gader.

Efter indlogering er det tid til en espresso eller drink på 
piazza’en, inden vi går retur til hotellet til en tre retters 
aftenmenu.

Dag 2 Valle di Carpina
Vi starter første vandredag efter morgenmaden. Turen går 
til en af Umbriens smukkeste dale, Carpina Valle – et 190 
km² stort naturområdet mellem Tiber-floden og højderyg-
gen af Umbrien-Marche Appenninerne. 

På turen, der foregår på en ca. 6,5 km flad rute, følger vi 
Carpina-stien, der fører os gennem et varieret landskab 
med små vandfald, forskelligartede skove, klippeterræn i 
en stemningsfuld og dyrerig natur. Vi går på en god grusvej 

uden for mange stigninger og vil undervejs måske være 
heldige at se spor efter både vildsvin og ulve, der lever i 
området. 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.   
 
Tilbud om fællesfrokost på L’antico Osteria i Montone 

Efter frokost skal vi på en lille bytur rundt i Montone, der 
med sine godt 1600 indbyggere er på listen over Italiens 
100 smukkeste byer, og det med rette. Overalt hvor man 
færdes indenfor de gamle bymure, der for århundreder 
siden blev bygget for at beskytte byens borgere, er huse, 
veje og kirker nænsomt restaureret med stor respekt for 
fortiden. Montone menes at stamme fra det 10. århund-
rede, og har gennem tiden været underlagt både små og 
store tyraner - som så mange af Italiens byer i øvrigt har 
været det.
Den lille landsby er ikke specielt kendt blandt turister, men 
byen er en sand perle med sine brostensbelagte gader og 
balkoner draperet med farverige blomster, der snoer sig i 
takt med de bugtede gader.

Den tre retters aftensmenu spiser vi på hotellet.

Denne specialrejse er lavet til dig, der er gangbesværet, men stadig ønsker at være aktiv og at komme på vandre-
tur i det smukke Italien! Turen er tilrettelagt af 2 af Italiens bedste, danske guider, Lene og Michael Brøndum, der 
bor i landet med deres børn og kender området, vi skal rejse i, særdeles godt.
Udfra erfaringer fra andre grupper har de sammensat en skøn rejse, hvor der er taget hensyn til, at vi ikke alle 
går lige godt. En rejse, hvor du vil opleve naturen og kulturen og komme tæt de lokale på en måde, du formentlig 
aldrig før har oplevet det. 



Dag 3 Vandring og vandfald
I dag sætter vi kurs mod Cascata delle Marmore, der med 
et samlet fald på 165 meter er et af de højeste vandfald i 
Europa. 
Cascata delle Marmore er faktisk menneskeskabt af ro-
merne under konsul M. Curio Dentato. Man ønskede at 
afvande marskområdet for bedre at kunne dyrke jorden. 
Det klarede man i det 3. århundrede f. Kr. ved at hugge en 
kanal gennem klipperne fra floden Velino til dalfloden Nera. 
Dermed var vandfaldet skabt.
Når mørket sænker sig, flokkes forelskede i dag på Kærlig-
hedens Balkon lige under vandfaldet og kysser akkompag-
neret af de brølende, oplyste vandmasser i et af de mest 
romantiske panoramaer, man kan forestille sig.

Der er hele seks forskellige vandreruter omkring vandfal-
det, så der er rig mulighed for at få rørt benene i dag. Ingen 
af ruterne er specielt lange og krævende, og sammen med 
vore guider vil det være muligt at gå på enten en enkelt 
eller flere af dem afhængigt af lyst og kræfter.

Den tre retters aftensmenu spiser vi på hotellet.

Dag 4 Lokale producenter og traditionel umbrisk mad
I dag skal vi besøge den lokale 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. 
(Turen i dag er ca 7,5 km. Vi vil skulle gå både op og ned, 
men hele tiden på god fast vej).
  
Tilbud om fællesfrokost på Osteria Tipico, en fantastisk 
restaurant, hvor alle råvarer er lokale.

Aftensmaden (med lille rundvisning) spiser vi hos Alberto 
Bracchini, der er 2. generation i en stolt tradition af pølse-
magere. Alberto vil servere et traditionelt umbrisk måltid 
for os med et udvalg af charcuterie og fantastisk hjemme-
grillet porchetta (helstegt pattegris). For de, der har lyst til 
enekstra gåtur, vil det være muligt at følges med Lene eller 
Michael ned til Alberto. For de, der har gået nok, vil der 
selvfølgelig være en bus til rådighed). 
 
Dag 5 Fridag ellerekstra udflugt
I dag er der frit valg mellem 2 aktiviteter:
1) Afslapning på hotellet og rundtur på egen hånd i Monto-
ne
2) Bustur til Assisi, der er efter Vatikanet og Peterskirken i 
Rom en af de mest søgte rejsemål blandt pilgrimme verden 
over. Byen er smukt placeret midt på en bjergside og udsig-
ten ud over Umbriens landskab er storslået. Assisi fremstår 
ualmindelig velholdt - grænsende til det overpolerede - og 
det skyldes, at byen i betydning for katolikker kun overgås 
af Rom. 

Vi mødes på hotellet sidst på dagen til aftensmad

Dag 6 Lago di trasimeno og isola Polvese
I dag går turen til Lago di Trasimeno, Italiens fjerdestørste 
sø, der er omkranset af sølvgrønne olivenlunde. Søen er cir-
ka 45 kilometer i omkreds, og opnår alligevel på sit dybeste 
sted blot en dybde på seks meter.
Vi gør holdt ved Tuoro sul Trasimeno, der ligger ved søens 
nordlige bred. Middelalderlige bymure omkranser byker-
nen i den gamle fiskerby, der ligger skønt placeret mellem 
grønne bakker og Trasimenosøens blå vand. 

Fra Tuoro tager vi færgen til Isola Polvese, den største ø 
i Trasimenosøen, hvor vi skal vandre øen rundt (4-5 km i 
fladt terræn), spise vores medbragte picnic og nyde den 
smukke natur og ditto udsigt. For de, der har lyst og mod 



på lidt stigninger vil der være mulighed for at gå på kryds 
og tværs af øen. 

Den tre retters aftensmenu spiser vi på hotellet.

Dag 7 Monte Subasio og vinsmagning
Vandredagen forgår i dag mellem to af Umbriens smukke-
ste og mest interessante historiske byer: Assisi og Spello, 
hvor vi går en del af en populær vandretur for pilgrimme. 
Turen i dag bliver den mest udfordrende af ugens ture, men 
vi har god tid og turen vil blive tilpasset, så ingen bliver 
presset ud over deres formåen. Og stor er belønningen, når 
vi undervejs kan nyde den flotte udsigt over Spoleto-slet-
ten.

På turen hjem kører vi forbi Tili Vini, en lokal vinproducent, 
der laver nogle formidable vine. Indehaver Annalaura vil 
fortælle om produktionen, og vi skal selvfølgelig også sma-
ge på udvalgte vine.

Om aftenen spiser vi tre retters afskedsmiddag på hotellet.

Dag 8 - hjemrejse
Med en masse gode oplevelser i kufferten går turen hjem-
ad.
 

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.

Alle værelser er moderne indrettet i varme farver og har 
eget bad med brusekabine og toilet samt air conditioner, 
minibar, pengeskab, telefon, tv og WiFi. Der er selvfølgelig 
elevator på hotellet.

Hotel Fortebraccio har ikke deciderede enkeltværelser, så 
gæster, der bestiller et enkeltværelse vil blive indkvarteret 
på et dobbeltværelse til enkeltværelsesbrug.  

Hotellet har egen restaurant samt et mindre wellness-om-
råde med bl.a. sauna og jacuzzi. Udenfor på den hyggelige 
solterrasse finder du en swimmingpool.

Prisen inkluderer:
- fly t/r Kbh-Firence
- 7 x overnatning på Hotel Fortebraccio
- 7 x morgenmad, 
- 6 x middag på Hotel Fortebraccio, inkl. ½ l vand og ¼ l vin
- aften med traditionel umbrisk mad hos Alberto Bracchini. 
inkl ½ l vand og ¼ l vin
- Besøg og smagsprøver hos osteproducent
- Besøg og smagsprøver på vingård 
- Entre ved Cascata delle Marmore
- Sejlads på Trasimenosøen
- Alle programsatte transporter (inkl. på fridage)
- 2 danske vandreledere lokalt bosiddende i Montone

Pris for medlemmer af Gigtforeningen 11.298,00 kr.*
(*ved 2 personer i dobbeltværelse).

Pris for ikke-medlemmer: 12.298 kr.*
(*ved 2 personer i dobbeltværelse).

Tillæg for enkeltværelse: 1600 kr.
 
Rejsen udbydes i samarbejde med Ruby Rejser og er dæk-
ket af rejsegarantifonden.



Turens sværhedsgrad
Denne tur er lavet specifikt til mennesker med gangbesvær. 
Vi har udvalgt lette vandringer med meget få stigninger og 
fald, men du skal være i en fysisk form, der gør dig i stand 
til at vandre 5-6 km i alm. terræn. Stierne er gode faste 
jord- og skovstier samt asfaltbelagte veje. Nogle dage går vi 
fra A til B og andre dage går vi ud til et givet punkt og retur 
samme vej, hvorfor der her vil være mulighed for at afkorte 
eller forlænge turen - alt efter hvad man kan og har lyst til/ 
mod på.
Vandringerne er på mellem 5 og 7 km, og der er afsat god 
tid til alle turene og plads til hvilepauser undervejs. Der er 
altid minimum to guider med på alle vandreturene. Du skal 
forvente, at turene som udgangspunkt starter hver morgen 
efter morgenmaden og slutter tilbage på hotellet hen på 
eftermiddagen.

På hotellet er det muligt at booke en dygtig massør (en af 
vores tidligere gigtramte kursister har haft stor glæde af 
denne mulighed, da masøren tog meget hensyn til hendes 
behov).
Fra andre af vore tidligere rejsende ved vi, at det kan være 
en god ide at medbringe foldbare vandrestave samt even-
tuel en rygsæk med hvilestol.

Af andre gode råd fra tidligere rejsende kan vi nævne:
At tage en god rejseledsager med
At få en god snak med sin læge / hospital afd mht forebyg-
gende medicin op til turen 
At få en god snak med fx fysioterapeut inden om øvelser og 
gangteknik
At forberede sig med gode gåture op til rejsen

Vores guider:
Som guider og rejseledere har vi journalist Lene og Michael 

Brøndum, der bor i Montone, Umbrien med deres børn. 
Parret har stor erfaring som guider og arrangerer rejser 
for både danske, svenske, norske, østrigske og hollandske 
rejsebureauer.

Lene og Michael har normalt både lette og svære vandre-
ture på programmet, men denne rejse er specifikt planlagt 
for mennesker med gangbesvær.

Lene og Michaels lokalkendskab er med til at gøre turen til 
en fantastisk oplevelse, samtidig med at man lader sig over-
vælde 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.

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. Regio-
nens 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 fin-
des 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 ver-
densberømte 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.




