Italië Umbrië
Informatiebrochure
16 t/m 23 september

Gefeliciteerd, avonturiers we gaan naar Italië toe!
Italië,
het land van oude cultuur, van ongekende schoonheid, heerlijk eten,
mooi weer en prachtig 4x4 rijden.
U wordt verwacht op zaterdag 16 september tussen
16. 00 en 19.00 bij het Hotel van Carla Jaspers.
Locanda Paradiso in Perugia.
Strada Traversa 3, 06135
Perugia - ITALY
Tel. +39 329 839 6603

Onze gastvrouw,
Carla en Andrea

DAG 2 – zondag 17 september
Na het onbijt vertrek (8.30) olv onze gids Andrea richting
Assisi. Kort bezoek aan deze religieuze stad, bekend vanwege
de Heilige Franciscus, de oprichter van kloosterorde der
Francisckaner. We beklimmen de berg Monte Subasio (1290m)
en via de panoramische route komen we door Collepino
(plaatsje bewoond door slechts 49 personen). We lunchen in
Colfiorito; letterlijk vertaald “Bloeiende heuvel”, gelegen in de
Umbrische Appenijnen en bekend vanwege de linzenvelden.
Na de lunch een korte stop in Plestia, een antieke umbrische
stad gelegen op precies 99 mijl van Rome (de stad verdween
om, nog steeds, onbekende redenen in de 10e eeuw nChr.).
Via Sellano rijden we naar het hotel “Casali Calimori” voor het
avondeten en overnachting.
www.casalicalimori.com

DAG 3 – maandag 18 september
Na het onbijt vertrek (9.00) richting Borgo di Postignano
(volledig gerestaureerd middeleeuws stadje, vaak gebruikt als
‘decor’ voor kunsttentoonstellingen en theater voorstellingen.
We beklimmen de berg Monte Maggiore (1488m) vanwaar
we een prachtig uitzicht hebben op de vallei en omliggend
gebergte. Via het antieke burchtje Cammoro arriveren we bij
het kluizenaarsverblijf San Paterniano.uit de 14e eeuw nChr.).
We lunchen in het bergdorpje Pettino en gaan daar na
richting Trevi (bekend vanwege het “vloeibare goud”, oftwel
de extravergine olijfolie), Montefalco (dé stad van de
Sagrantino wijn, een druivensoort die alleen in het klimaat
van dit gebied goed gedijt) en Bevagna (één van de best
bewaarde middeleeuwse stadjes van Umbrië).
Aankomst en avondeten bij het hotel “Poggio delle
Civitelle”.www.poggiodellecivitelle.com

DAG 4 – dinsdag 19 september
We beginnen de ochtend na het ontbijt met het rijden van off
road parcours van verschillende moeilijkheidsgraad op het
terrein van het hotel. Daarna vertrekken we naar Gualdo
Cattaneo. Rit met mooie uitzichtspunten waar we kunnen
stoppen voor foto-pauzes. We vervolgen naar Marsciano
(stadje dat bekend stond vanwege de ambachtelijke productie
van bakstenen), Poggio Aquilone (“adelaars”-stadje, zo
genoemd vanwege de dominerende positie bovenop een
heuvel), Montevibiano (etruskische burcht dat nog slechts 18
inwoners telt) én eindigen bij het meer Lago Trasimeno
(grootste meer van centraal Italië: 128 km2 met een diepte
van max. 6m).
Aankomst en avondeten bij ons hotel “Pian di Marte” waar we
de komende twee nachten verblijven
www.piandimarte.it

DAG 5 – woensdag 20 september
Vandaag staat in het teken van het routeboek rijden.
Spannend, en relaxed. Deze kunnen we individueel per auto
rijden. Vind je het leuk, kun je natuurlijk ook samen optrekken.
Het boek duurt de hele dag, en brengt ons weer terug naar
hetzelfde hotel.

www.piandimarte.it

DAG 6 – donderdag 21 September
Tocht op de heuvels rond het meer Lago Trasimeno:
we komen o.a.door de stadjes Magione, Cortona,
Lisciano Niccone en Preggio. De dag en de tocht kan
worden ingedeeld op basis van de stuurkundigheid én
de wensen van de (bij) rijders. We eindigen de dag in
Perugia (stadswandeling door de geschiedenis van
deze hoofdstad van Umbrië)
www.hotelirispg.com

DAG 7 – vrijdag 22 September
Na het ontbijt vertrek richting Colle della Trinità,
we beklimmen de berg Monte Acutoen stoppen
bij de Etruskische graftombe “Tomba del
Faggeto”, Pierantonio, middeleeuwse stad
Gubbio,en via Assisi keren we terug naar “La
Locanda Paradiso” voor afsluitend diner en
overnachting.
www.lalocandaparadiso.com

Meeneemlijst
Paspoort, Rijbewijs
Groene kaart Contant geld en/of betaalkaart Medicijnen als je die
gebruikt, incl. de medicijnlijst Een wegenkaart voor als je
navigatie het begeeft EHBO doosje en een brandblusser Anwb

repatriëring verzekering
Sleeplint met sluitingen, evt. lier.
Reserveonderdelen .Wat gereedschap
Stoeltjes, tafeltje, borden, bestek, beker. Zwemkleding, handdoek
Toiletpapier, extra water Spullen om koffie of thee te kunnen
zetten, en/of een thermoskan

Met avontuurlijke groet, goede reis en graag tot
de 16 e
Harrie Schouten 06-514 805 32

