Umbrien september 2022 (11/9 til 24/9)
med Højskolen Marielyst og Viktors Farmor
6 DAGE PÅ HØJSKOLE og 8 DAGES REJSE
Når du tager på rejse med højskolen, begynder rejsen altid med 5-6 dage på højskolen. Her dykker
vi ned i rejsemålets historie, geografi og kultur, så vi er godt klædt på til at få mest muligt ud af de
steder, vi skal besøge. Opholdet på højskolen har også den fordel, at hele rejsegruppen kender
hinanden, når vi drager afsted – det er især rart, hvis du deltager alene på rejsen. Der er max. 20
deltagere på rejsen. For optimalt udbytte af rejsen bør du IKKE være gangbesværet.

Rejsen er arrangeret af Viktors Farmor
Teknisk arrangør af rejsen er bureauet Viktors Farmor, som har stor erfaring i rejser for seniorer.
På rejsen stiller bureauet med en erfaren dansktalende guide, der kender rejsemålet som sin egen
bukselomme.
Med på rejsen til Umbrien er lærer Jan Borre fra højskolen og fra Viktors Farmor kommer Lene
Brøndum.
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Bliv overvældet af italiensk kultur og historie i smukke Umbrien
Kom med på en fantastisk rejse til Umbrien, Italiens grønne hjerte, hvor vi sætter tempoet ned og
giver os tid til at nyde både smukke middelalderbyer og Umbriens uforglemmelige natur. I løbet af
denne 8 dages rejse kommer du helt tæt på lokale producenter og en befolkning, der er kendt for
sin gæstfrihed. I løbet af ferien får du forrygende gastronomiske oplevelser, bliver klogere på den
italienske kultur, og du kommer hjem med en helt ny indsigt i, hvad Italien kan tilbyde, når man
tager et spadestik dybere.
En af rejselederne, forfatter og journalist Lene Brøndum bor selv i Montone med sin familie og har
stort lokalkendskab og er med til at gøre turen til en fantastisk oplevelse, samtidig med at man
lader sig overvælde af italiensk kultur og historie.

Rejsen begynder på højskolen søndag den 11. september 2022
Mandag til fredag dykker vi ned i Umbriens og Italiens historie og kultur og lærer hinanden godt at
kende, inden vi lørdag morgen 17. september tager afsted til Københavns lufthavn.

Lørdag d. 17. september: Ankomst og indlogering
Vi flyver fra Danmark til Italien. Efter at have fået udleveret vores bagage og være kommet
gennem tolden, bliver vi modtaget af vores rejseleder, hvorefter vi kører med bussen til vort hotel
i Montone. På turen vil vores rejseleder fortælle om Italiens grønne hjerte, der for mange er en
ukendt region, men som betegnes som en af de mest autentiske og uspolerede regioner i hele
Italien.
Efter indtjekning på vores hotel mødes vi til en drink, hvor vi får mere at vide om ugens
spændende program.
Om aftenen spiser vi en skøn italiensk middag på vores hotel.

Søndag d. 18. september: Middelalderbyen Gubbio
I dag kører vi til Gubbio, der er en af de mest intakte middelalderlige byer i Italien. Dens 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 oprindelig boliger for velhavende købmænd.
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Vi starter turen ovenfor byen, hvor Gubbios helgen Sant Ubaldi ligger begravet i en enorm marmor
kiste.
Sidst på eftermiddagen går turen retur til Montone.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Mandag d. 19. september: Montone, en af de smukkeste byer i Italien
Vi starter dagen med byrundvisning i Montone, der er på listen over de 25 smukkeste byer i
Italien, 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. Undervejs fortæller vores rejseleder om byen, der
blev grundlagt som del af et stort fæstningsværk i år 1.000.
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Herefter er der tilbud om fælles frokost i Montone på en af byens gode restauranter. Pris 25 euro
For de, der har lyst, vil der om eftermiddagen være tilbud om en lille ekstra gåtur i området
omkring Montone.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Tirsdag d. 20. september: Udflugt til Lago di Trasimeno!
Dagens heldagstur går i dag til Lago di Trasimeno, fjerdestørste sø, der er omkranset af sølvgrønne
olivenlunde. Søen er cirka 45 kilometer i omkreds, og opnår alligevel på sit dybeste sted blot en
dybde på seks meter. Vi starter med at gå i fodsporene af den karthaginiensiske feltherre
Hannibal, der netop her i 217 f.Kr. under den 2. Puniske Krig nedslagtede en større romersk
hærenhed, anført af konsul Gajus Flaminius.

4

Umbrien september 2022 (11/9 til 24/9)
med Højskolen Marielyst og Viktors Farmor
Herefter sejler vi ud på Isola Maggiore, en af søen tre øer. Her vil vi spise frokost og vandre rundt
på øen, hvor der er mange små, fine vandrestier.
Undervejs på turen spiser vi vores medbragte madpakke. Det vil til denne tur være muligt at
tilkøbe picnic. Pris 12 euro inkl. lækre lokale salamier, oste, friskbagt brød, olier, pesto, frugt og
drikkevarer. Skal ikke bestilles hjemmefra.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Onsdag d. 21. september: De magiske grotter i Frasassi
I dag kører vi sydpå til området omkring Frasassi Grotterne, og selve turen i grotterne er klart et af
turens højdepunkter.
Vi starter turen med en lille gåtur op til en stor hule i klippevæggen, hvor vi finder Eremo di Santa
Maria Infra Saxa. Et ubeskriveligt byggeri på et forunderligt og meget smukt sted.
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Herefter får vi en rundvisning i de mageløse grotter, som er nogle af de mest storslåede
drypstenshuler i verden. De er desuden nogle af de største, tilgængelige drypstenshuler i Europa.
Fascinerende underjordiske passager munder ud i helt surrealistiske hulelandskaber, der kan ligne
store katedraler. En fortryllet verden, der får en til at tænke på verdens begyndelse. Det er et
komplet, underjordisk ecosystem, hvor man stadig kan observere dannelsen af forskellige
formationer, og man hører de små dryp, der i løbet af årtusinder har skabt dette arkitektoniske
kongerige.
Første gang forskere og geologer stødte på grotterne var i 1948, hvor man fandt den første lille bid
af de enorme grotter. I 1966 fandt man en passage til endnu bid, men det var først i 1971, at
grotterne for alvor blev opdaget. Der var et hul i jorden, hvorfra der strømmede luft op. Nogle
lokale mænd blev opmærksomme på, at der måske gemte sig noget interessant i bjerget. Det viste
sig at være en indgang til den største af grotterne, som er mere end 200 meter dyb og sagtens kan
rumme Milanos enorme katedral, Duomo.
Drypstenshulernes farver og former er meget velbevarede, da de ikke har været udsat for slitage
eller sollys. Det er en helt eventyrlig oplevelse at gå gennem grotterne, som at være trådt ind i H.C.
Andersens historie om Snedronningen.
Turen varer ca. 1½ time.
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Torsdag d. 22. september: Olivenolie, vin og ægte umbrisk middag
I Italien er der ikke mange retter, hvori olivenolien ikke indgå – og enhver italiensk familie med
respekt for sig selv laver da også – selv den dag i dag – deres egen olivenolie hvert efterår. I dag
dykker vi ned kulturen bag olivenoliens gyldne dråber, og vi starter derfor med et ægte oliesmagningskursus, ledet af Paolo Morbidoni, der er præsident for sammenslutningen af
olivenolieproducenter i Umbrien. Paolo vil ikke blot lære os at smage på olivenolier, han vil også
fortælle om de mange sundhedsmæssige aspekter ved olien, om produktionen og i det hele taget
sørge for, at vi får stor viden om de gyldne dråber.
Herefter besøger vi Diego Donini, en af de dygtigste vinproducenter i Umbrien. Her får vi serveret
en frokost bestående af umbriske specialiteter, mens vi selvfølgelig skal smage på nogle af de vine
Diego laver.
Eftermiddagen er fri til afslapning og udforskning af Montone på egen hånd.
Om aftenen tager vi på besøg hos Alberto Bracchini, der er anden generation i en stolt tradition af
pølsemagere. Alberto har lovet af lave en helt speciel og traditionel umbrisk middag til os med et
udvalg af sine fantastiske charcuterie og et udvalg af hjemmegrillede udskæringer. Hvis vi er
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heldige, vil Albertos mor også have lavet en lille dessert til os – selvom al erfaring siger, at der efter
hovedretten sjældent er plads til mere.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Fredag d. 23. september: Markedsdag og Burri-museum
I dag går turen til Citta di Castello, der gennem århundreder var et vigtigt knudepunkt for kunst, og
rigtig mange kunstnere har været bosat her: Raphael, Luca Signorelli, Giorgio Vasari og Rosso
Fiorentino, for blot at nævne nogle af de mest kendte. I dag har Città di Castello stadig et levende
kulturliv, og byder på mange gode kunstoplevelser og museer.
Vi besøger byen på dagen, hvor det lokale marked er i fuldt sving, og hvor boder med frugt,
grøntsager, tøj og meget andet fylder byens gader.
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Efter frokost (på egen hånd) kører vi til det store Burri-museum lidt udenfor bymidten. Her findes
en stor, permanent udstilling med værker af en af Italiens mest kendte kunstnere fra det 20.
århundrede, Alberto Burri, der både var billedkunstner, skulptør og grafiker.
Om aftenen er der afskedsmiddag med musik på vores hotel, hvor vi får besøg af tre af Umbriens
bedste musikere, Valentino på harmonika, Moreno, der har sunget med Luciano Pavarotti og
Ivano, der spiller på noget så usædvanligt som efeu-blad!
Måltider: Morgenmad og aftensmad

Lørdag d. 24. september: Hjemrejse
Med masser af gode minder fra en oplevelsesrig uge i Umbrien går turen til lufthavnen, og
hjemrejsen begynder.
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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 bakketop-byer og
gamle slotte, end man kan tælle. Regionens grønne farver, bakker, dale, bjerge, floder og skønhed
har givet området tilnavnet ”Italiens grønne hjerte”. Overalt finder man vandrestier, der fører
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.

Indkvartering
Vi bor hele ugen på det skønne Hotel Fortebraccio*** i Montone. Byen Montone er for nyligt
blevet kåret til at være blandt de 25 smukkeste byer i Italien. Og byen lever i den grad op til den
udmærkelse!
Hotellet ligger lige udenfor den middelalderlige mur, der omgiver Montone.
Udsigten fra hotellet er fortryllende og viser det smukke umbriske landskab.
På hotellet er der en terrasse med pool og panoramaudsigt
Hotellet har sin egen restaurant, hvor kokken tilbyder en spændende menu, der kombinerer
traditionelle retter med det internationale køkken. Der bruges altid friske, lokale råvarer.

PRIS:
ENKELTVÆRELSE: 20.300 KR.
DOBBELTVÆRELSE: 36.400 KR.
Prisen inkluderer
•
•

Ophold, undervisning, udflugt og forplejning på Højskolen Marielyst
Bus fra højskolen til lufthavnen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København/Rom retur
Al transport i bus
Overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse
Halvpension
Vin til maden
Vinsmagning
Olivenoliesmagning
Entréudgifter
Dansk rejseleder
Drikkepenge til chaufføren
Moms

Ikke inkluderet
•
•
•

Afbestillings- og rejseforsikring
Eneværelsestillæg (1.200 kr)
Evt. obligatorisk Covid-19 test
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