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Dag 1
BRUSSEL - ROME - ORVIETO - PERUGIA
Afspraak op de luchthaven van Zaventem voor onze vlucht naar Rome. Na aankomst rijden we met
een lokale touringcar naar Orvieto, een prachtige Etruskische stad, schitterend gelegen op een 300
meter hoge rots van vulkanische tufsteen. We nemen onze lunch en verkennen het centrum met zijn
prachtige Duomo en voormalige paleizen. Verder naar Perugia waar we intrek nemen in ons hotel
Relais dell’Olmo****. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 2
PERUGIA
Ontbijt in het hotel. Vandaag genieten we van een rustige dag en brengen we een uitgebreid
bezoek aan Perugia, de oud Etruskische stad en nu de hoofdstad van Umbrië. Wandeling doorheen
de historische kern met zijn piazza, hoge middeleeuwse gebouwen en talrijke nauwe straatjes. Na ons
middagmaal genieten we van een vrij moment in deze prachtige stad. Avondmaal en overnachting
in ons hotel.

Dag 3
PERUGIA - ASSISI - PERUGIA
Na het ontbijt brengen we een uitgebreid bezoek aan Assisi, het heiligdom gelegen tegen de flanken
van de Monte Subasio. Wandeling doorheen het oude Assisi met de basiliek van de H. Clara met het
kruisbeeld, de Piazza del Comune met de middeleeuwse stadskern en het dubbelcomplex van de
basiliek van de H. Franciscus met de prachtige fresco’s van Giotto en Cimabue en het graf van de H.
Franciscus. Na ons middagmaal begeven we ons naar Santa Maria degli Angeli voor een bezoek aan
de basiliek met de Portiunculakapel en de plek waar de H. Franciscus is overleden. Terug naar ons
hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 4
PERUGIA - FOLIGNO - NORCIA - CASTELLUCCIO - PERUGIA
Vandaag staat een dagje natuur op het programma en begeven we ons naar Norcia en de bergen.
Onderweg houden we eerst halt bij Foligno, een kleine stad met bijzondere tradities, zoals de
historische paardenrace. In het oude centrum met zijn brede straten maken de Duomo en Palazzo
Trinci dit bezoek zeker de moeite waard. Via de brede Valle Umbra rijden we verder naar Norcia, dat
vroeger bekend stond voor zijn heerlijke pecorino en als stad met grote artistieke waarde. In 2016
werd dit gebied wakker geschud door een aardbeving en vandaag zullen we zien wat de natuur kan
aanrichten en welke impact dit op het dagdagelijkse leven kan hebben. Daarna rijden we verder naar
de Sibilijnse bergen tot op een hoogte van 1300 meter. Via het oord Castelluccio bereiken we de
Piano Grande, een grote hoogvlakte waar we een fantastisch zicht bekomen. Via de Piano Perduto
begeven we ons terug naar ons hotel te Perugia. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 5
PERUGIA - SPELLO - TODI - PERUGIA
Na ons ontbijt brengen we een bezoek aan Spello, een oude Romeinse stad. Het centrum met zijn
Santa Maria Maggiore en de voormalige Romeinse poorten ogen verlaten maar uniek. Verder naar
Todi voor ons middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan Todi, hoog gelegen in de
heuvels. Het centrum met zijn onafgewerkte St. Franciscuskerk bezit een centraal plein dat vroeger
diende als Forum van de Romeinen. Daar kunnen we nu de dom en het indrukwekkende stadhuis
bewonderen. Terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 6
PERUGIA - GUBBIO - CITTA DI CASTELLO - PERUGIA
Vandaag brengt de bus ons naar het noorden van Umbrië, meer bepaald naar Gubbio, gelegen tegen
de steile helling van de Monte Ingino. Aan de voet van de heuvel ligt Piazza Quaranta Martiri met de
merkwaardige San Franciscokerk. In Gubbio is de middeleeuwse structuur goed bewaard gebleven.
Het vormt een mooi stilleven met zijn doolhof van steegjes, trappen en huizen met terracotta
dakpannen. Vanaf de moderne binnenstad, klimmen we naar boven. Eenmaal boven gekomen op het
Piazza della Signoria, het centrum van de stad, worden we rijkelijk beloond: vanaf een gigantisch op
een balkon lijkend plein hebben we een schitterend uitzicht over de omgeving. Hier bevindt zich ook
het Palazzo dei Consoli, een gotisch bouwwerk dat meer op een toren lijkt en dat het hele stadsbeeld
van Gubbio bepaalt. Ernaast staat de gedeeltelijk in de rotswand gemetselde Duomo. Er tegenover
zien we ook nog de Palazzo Ducale, het tegenwoordige gemeentehuis. In de Via dei Consoli zien
we huizen met een porta del morto, een zogenaamde schijndeur. Na de lunch rijden we door naar
Citta di Castello, de noordelijkste stad van Umbrië. Haar historische kern wordt afgeschermd door
oude stadsmuren waardoor haar middeleeuws karakter goed behouden bleef. Terugkeer naar ons
verblijfshotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 7
PERUGIA - TRASIMENO MEER - CASTIGLIONE DEL LAGO - BRUSSEL
Na ons ontbijt genieten we van nog wat vrije tijd in het centrum van Perugia. Na de lunch begeven
we ons naar het meer van Trasimeno. We brengen een bezoek aan Castiglione del Lago, de zuidkant
van het meer, met zijn vestingen, palazzo’s en het schitterend uitzicht op het meer met zijn eilandjes.
Transfer naar de luchthaven van Rome voor onze avondvlucht naar Brussel.

RELAIS DELL’OLMO ****
http://www.relaisolmo.com/

INBEGREPEN:
 Vluchten: Brussel - Rome - Brussel met Brussels Airlines
 Transport per luxe touringcar
 Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf
 6 nachten in Hotel Relais dell’Olmo**** op basis van
half pension
 7 middagmalen (1 hoofdschotel + water en 1/4 wijn)
 Uitstappen en ingangstickets
 Audioguidesysteem
 BTW, luchthaventaksen en garantiefonds
NIET INBEGREPEN:
 Persoonlijke uitgaven
 Dranken bij de avondmalen en overige dranken
bij de lunches
 Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur
 Verzekering
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