Actief

Omgeving Borgo Castello
Panicaglia

Mountainbiken
Mountainbiken
omgeving Marmore watervallen

Mountainbikeverhuur organiseren routes onder
begeleiding van ervaren instructeurs. Ze zijn
gevestigd in de omgeving van de Marmore
watervallen met diverse routes in dit gebied.
Umbrian Mountainbike, Via Strada Statale
Valnerina, Km 10,30, 05031 Arrone (TR)
0039-0744287686 | info@umbrianmountainbike.it
umbriainmountainbike.it/attivita
Afstand vanaf Borgo:
70 min (81 km)
Doelgroep:
v.a. 15 jaar

Mountainbiken
omgeving Trasimeno meer

Mountainbikeverhuur in de omgeving van het
Trasimeno meer. De fietsen die ze verhuren zijn
zowel geschikt voor asfalt als voor de ruigere
paden. Lake Bike is gevestigd langs de 56 km
lange route rondom het meer.
LAKE BIKE, Viale Roma 30
Passignano sul Trasimeno (PG)
0039-0753744793 | info@lakebikestore.it
lakebikestore.it/en/bike-rent/
Afstand vanaf Borgo:
60 min (78 km)
Doelgroep:
v.a. 10 jaar

Mountainbiken
omgeving Monte Cucco

Mountainbikeverhuur in Umbrië, die op hun
website aangeven ook verhuur en begeleide tours
te doen in het nationaal park Monte Cucco*.
Umbria & Bike, Via Settevalli, 320,
06129 Perugia PG
* Verhuur niet in de buurt van Monte Cucco.
0039-0755067101 | info@umbriabike.eu
umbriabike.eu > bike-rental
Afstand vanaf Borgo: 45 min (55 km)
Doelgroep: v.a. 15 jaar

Mountainbiken
Mountainbiken
omgeving Monte Sibillini

Mountainbikeverhuur (evt. te boeken incl. gids)
Rafting Nomad
Loc. Vallo di Nera, Valnerina
0039-3348581414 | Raftingnomad@gmail.com
raftingnomad.com > mountain-bike

Afstand vanaf Borgo:
90 min (82 km)

E-biken
Omgeving Todi:
Maak je klaar voor een geweldige fietstocht! Ideaal
pad voor degenen die beseffen dat rust en stilte
essentiële ingrediënten zijn om innerlijke rust
te vinden. Fiets door het Umbrische platteland
met een lokale expert, ontdek weidse landschappen,
leer de lokale geschiedenis, proef traditionele
gerechten en geniet van de levendige cultuur van
deze regio, het groene hart van Italië. Deze avonturen
bieden kleine, persoonlijke ervaringen met groepen
van 5 tot 10 deelnemers. Prachtig landschap met
pittoreske valleien, velden en bossen. Je komt
een aantal traditionele oude gebouwen tegen in
de omgeving, waaronder een olijfoliemolen waar
je lokale olijfolie proeft en een biologische boerderij
waar je heerlijke jam en kaas kan proeven. Je
ontdekt het verborgen deel van Umbrië en ontmoet
lokale mensen die je van harte welkom heten.
U ontmoet uw lokale deskundige gids in Pian di
San Martino, een klein dorpje in de buurt van Todi.
Hier haal je je e-bike en je lunchpakket op met
typisch Umbrische gerechten: torta al testo, torta
al formaggio en begin je je geweldige begeleide
fietstocht! Duur: 3 uur Locatie: Centro Storico di
Todi, Todi, provincie Perugia, Umbrië
lonelyplanet.com > Taste & Bike around Todi

Omgeving Spello
verhuur & tours:
umbriaelectricbike.it/

Wandelen
Franciscus van Assisi heeft in de twaalfde eeuw
zijn sporen in Umbrië in Italië nagelaten. Hiervan
getuigen nog de kloosters en abdijen. Umbrië is
rijk aan deze tastbare herinneringen. Trots zijn
de Italianen er ook op. Vandaar waarschijnlijk
de vele mooie wandelroutes die er zijn
uitgestippeld in Umbrië.

Wandelroutes Umbrië:
routeyou.com > wandelen in Umbrië.
overzicht van alle wandelroutes
wikiloc.com > wandelen > italie > regione-umbria

Oriëntatielopen:
Oriëntatielopen aan de hand van topografische
kaart en kompas.
raftingnomad.com > orienteering

Avontuurlijke paden:
Avontuurlijke paden in Scheggino (katrollen, Tibetaanse
bruggen, balancerende doorgangen, loopbruggen, die zijn
verbonden met houten platforms die in de hoogte hangen
tussen de bomenkronen).
raftingnomad.com > percorsi-avventura/
Avontuurlijke paden in Serravalla – omgeving Norcia:
umbriaexperience.it > percorso-avventura-a-serravalle
Wandelen met ezel:
umbriaexperience.it > escursioni-con-asino

Klimmen
Omgeving Spoleto:
raftingnomad.com > attività outdoor
> arrampicata sportiva

Omgeving Monte Sibillini:
umbriaexperience.it > activities > free climbing

Vespa rijden
Omgeving Trasimeno meer
- verhuur & tour:
umbriainvespa.com/nl

Quad rijden
Omgeving Perugia
- Quad tour incl. lunch:
www.mytours.it

Omgeving Trasimeno meer
- verhuur met gids:
umbriainquad.com

Omgeving Terni –
Quad tour met gids:
sevenquad.com

Omgeving Foligno – Quad tours:
valledelmenotre.it > noleggio quad escursioni

Tuk Tuk (Ape Calassino)
Omgeving Assisi – Tuk tuk tours:
assisitour.com/ape-calessino

Omgeving Trasimeno meer - verhuur:
umbriainvespa.com/nl/vespaverhuur/onze-voertuigen

Omgeving Perugia – Todi – verhuur
(ook klassieke auto’s):

Varen

umbriainaperental.com

Trasimeno meer - boot verhuur
incl. lunch op eiland in het meer
(Ryan & Jojanneke):

Raften

passignanorentboat.com/umbriainvespa.com/nl

Omgeving Monte Sibillini
– rafting excursies:
raftingumbria.it/en/rafting/

Omgeving Norcia:
raftingumbria.it/en/rafting/
asgaia.it/rafting-in-umbria/

Omgeving La Marmore watervallen
raftingmarmore.com/attivita/rafting-umbria
umbriaexperience.it/percorso-avventura-a-serravalle

Omgeving Spoleto:
pangea-italia.com

Rafting Umbria:
www.raftingumbria.it | +39 348 35 11 798
Allerlei mogelijkheden voor rafting, kanoën,
hydrospeed etc. in de buurt van Norcia (1 uur rijden)

Acqua Dolce Sailing in Monte
del Lago (Lago Trasimeno):
Met luxe lunch bij Villa Polvese op
eiland Polvese (wel vooraf reserveren!)
www.acquadolcesailing.it
Chiara: +39 345 046 7983

Canyoning
Omgeving Monte Sibillini
– rafting excursies:
raftingumbria.it/en/torrentismo

Omgeving La Marmore watervallen:
raftingmarmore.com/attivita/torrentismo-canyoning

Kanovaren

Hydrospeed
Omgeving La Marmore watervallen:
raftingmarmore.com/attivita/hydrospeed

Omgeving Monte Sibillini:
Omgeving Monte Sibillini:

umbriaexperience.it/hidrospeed

raftingumbria.it/en/inflatable-canoe

Omgeving Spoleto:
raftingnomad.com/class/canoa-kayak

Soft rafting/tubing
Omgeving Spoleto – Nera rivier:
umbriaexperience.it/tubing

Rivier wandelen
raftingmarmore.com/

Paragliding/hang gliding
Omgeving Assisi:

Parachutespringen

umbriainvolo.it/

Omgeving Monte Cucco/Gubbio:
umbriainvolo.it/
inumbria.net/

Vanaf vliegveld Terni:
umbriaexperience.it/parachuting-in-terni

Omgeving Norcia/Le Marche:
prodelta.it

Parapendio in due:
Maak een tandemsprong vanaf de Subasio bij Assisi
met Vittorio. € 140,- per sprong incl. foto's en video
en evt incl. ophalen en thuisbrengen in de Borgo!

Ballonvaart

   Vittorio +39 349 463 1685 | www.parapendioindue.it

Paardrijden
Huifkar met wijntour – Wijnhuis
Di filippo Carrozza:

Ballonvaart met ontbijt
en wijnproeverij:
cantinadionigi.it/en/balloon-ride/

Boogschieten

vinidifilippo.com/en/

Shepherding regeneration therapy:
blacktrufflelodge.com/activities/

Paardrijden (Passeggiata a Cavallo):
Weer eens iets anders is een picknick tussen
de ezels. Bij La Mulatteira kun je ezeltochten maken of
gewoon de middag doorbrengen tussen de ezels.
Een heerlijk ontspannen uitje.
In Colle Umberto, nabij Perugia, kunnen ze een cursus
acrobatiek te paard doen. Ook organiseert de manege
tochten en kun je hier je rijvaardigheid verbeteren.
gghuntingservices.it/en/

Omgeving Spoleto:
raftingnomad.com/class/tiro-con-l-arco/
umbriaexperience.it/tiro-con-larco

Kleiduif schieten:

blacktrufflelodge.com/activities/

