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Assisi is een stad in de Italiaanse regio Umbrië met ongeveer 
25.000 inwoners. De stad van de 13e-eeuwse heiligen Franciscus 
en Clara van Assisi is een bekende bedevaartsplaats, die ook door 
toeristen gewaardeerd wordt vanwege haar heuvelachtige, smalle 
straatjes en pittoreske winkeltjes. 

Assisi is een kleine stad met veel karakter. Er zijn veel mooie 
boetiekjes met allerhande eigengemaakte producten, waaronder 
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(24 km / 30-40 min)

Basilica di San Francesco
De Basilica di San Francesco is zonder twijfel een van de mooiste basilieken van Italië en dat is 
de reden dat Assisi overspoeld wordt door pelgrims.  

Basilica di Santa Chiara
De basiliek is gewijd aan de heilige Clara van Assisi, een van de volgelingen van de heilige 
Franciscus van Assisi. De basiliek is na de Basilica di San Francesco de belangrijkste religieuze 
plek van Assisi. Daal af naar de crypte, waar de overblijfselen van Santa Chiara worden bewaard. 
Ook bewonder je hier een aantal relieken van de heilige Clara en de heilige Franciscus. Werp op 
het Piazza Santa Chiara een blik op de achthoekige Fontana di Santa Chiara.

Piazza del Comune
Het Piazza del Comune is het middelpunt van Assisi. Rondom het grote plein vind je heel wat 
belangrijke monumenten van de stad.

Assisi

Bezienswaardigheden



Rocca Maggiore
Beklim de Rocca Maggiore, die hoog boven de stad 
uittorent. Het 14e-eeuwse kasteel is gebouwd door 
Kardinaal Albornoz en is door de jaren heen uitge- 
breid, geplunderd en heropgebouwd. Het is de  
perfecte startplaats voor een verkenning van Assisi.  
Niet in het minst omdat het kasteel het hoogste punt 
van Assisi is en alles vanaf hier letterlijk bergafwaarts 
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op Perugia in het noorden en de omliggende valleien.

Romeinse Forum en het Archeologisch Museum
Onder het huidige Piazza del Comune kan je het oude 
Romeinse Forum ontdekken. Het werd ontdekt tijdens 
opgravingen in 1836 en tegenwoordig herbergt het  
een archeologisch museum. Hier ontdek je de archeo-
logische schatten van de stad, zoals grafstenen, 
marmeren beelden en urnen, en de oude muur  
waarop de Minerva-tempel is gebouwd.

Assisi privéwandeltocht
•  Privé-wandeling van 3 uur door Assisi
•  Leer de lange geschiedenis achter het beroemdste 

pelgrimsoord van Italië
•  Geef een eerbetoon aan de beroemde patroonheilige 

van de stad in de basiliek van Sint Franciscus
•  Bewonder de fantastische kunstcollectie van de  

kerk met schilderijen van Giotto en Lorenzetti
•  Geniet van de persoonlijke aandacht van  

een privégids
•  Flexibiliteit om de reisroute aan uw voorkeuren  

aan te passen

Privéarrangement Assisi en Orvieto vanuit Rome 
•  Een privétour zorgt voor een intieme manier  

om de steden te verkennen
•  Hotel pick-up en drop-off zijn inbegrepen
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Orvieto tijdens een privétour

Ape Calessino panoramische vintage tour
Een ongewone manier om Assisi te bezoeken,  
aan boord van een opwindende en vintage Ape 
Calessino tuk-tuk.

Restaurant suggesties
In Assisi vind je veel restaurants in de buurt  
van het drukke Piazza del Comune. 

•  Restaurant La Lanterna
•  Ristorante Il Tempio di Minerva
•  Enoteca Mazzini (voor wijnliefhebbers)
•  Borgo Antichi Orti (Albert & Inger)

Assisi



Spello is een van de best bewaarde middeleeuwse stadjes in 
Umbrië. Laat je in Spello vooral verrassen door alle kleuren.  
Niet alleen door de kleur van bloemen en planten die je op 
balkonnetjes, trapjes en langs de gevels ziet, maar ook door de 
kleuren in de Santa Maria Maggiore, waar een heel bijzondere 
majolicavloer ligt (gemaakt van tegels uit keramiekstad Deruta).

(35 km / 40 min)

Cappella Baglioni
In deze kerk bewonder je de mooi bewaard gebleven fresco’s van Pinturicchio. 

Palazzo dei Canonici / Pinacoteca Civica
In het Palazzo dei Canonici, naast de Santa Maria Maggiore, vind je de Pinacoteca Civica, met 
een waar kleurenpalet aan schilderijen uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw, groten-
deels van kunstenaars uit Spello en omgeving. Bijzonder trots zijn ze hier op de houten 
Madonna uit 1240, die niet alleen bijzonder kleurrijk is, maar ook zeer sereen oogt. 

Porta Venere en Porta dell’Arce
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toegevoegd. Ook de Porta dell’Arce is een oude Romeinse stadspoort die werd geïntegreerd in 
de middeleeuwse stadsmuur. 

Spello

Bezienswaardigheden
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de straten van het dorpje een heus bloementapijt 
wordt neergelegd. Na weken van intensieve 
voorbereiding worden de straten tijdens het feest van 
Corpus Christi (of Corpus Domini) in één nacht bedekt 
met schitterende motieven, door kilo’s kleurige 
bloemblaadjes netjes te arrangeren. Met recht een 
monnikenwerk. Dat geldt letterlijk ook voor het 
opruimen van de blaadjes. Nadat er een processie  
door het dorp is getrokken, zijn de bloemblaadjes 
grotendeels platgetrapt. Ze worden verzameld door 
monniken die er natuurlijke kleuren uit weten te halen.

Restaurant suggesties

•  Enoteca Hispellum
•  Enoteca Properzio
•  La Cantina di Spello
•  Osteria del Buchetto
•  "����±����$�	��.��	

Spello



In het zuidoosten van Umbrië, niet ver van Spello, ligt Foligno. 
Het is een kleine stad met bijzondere tradities. 

(35 km / 40 min)

Palazzo Trinci
Het Palazzo Trinci is een patriciërswoning in 
het centrum van Foligno. Het herbergt een 
archeologisch museum, de fotogalerij van de 
stad, een multimediamuseum van toernooien 
en steekspelen en het Civic Museum.

Er zijn vijf kamers, waarin nog steeds 
prachtige fresco’s te zien zijn. Bijzonder is dat 
tijdens een grootschalige restauratie in 2000 
onder sommige fresco’s weer andere teke-
ningen tevoorschijn kwamen. Aanvankelijk 
dacht men dat dit de gebruikelijke ‘onder-
tekeningen’ waren, maar in sommige gevallen 
bleek het om heel andere fresco te gaan.

Giostra della Quintana
Een van deze tradities is de Giostra della 
Quintana, een historische paardenrace, 

waarbij ridders te paard zo snel mogelijk  
hun lans door een ring moeten steken.  
Het parcours heeft de vorm van een acht en  
is ruim zevenhonderdvijftig meter lang. 
Tijdens de Quintana wordt nog steeds de 
klederdracht gehandhaafd, die Spaanse 
invloeden heeft, met grote kragen. De strijd 
wordt gestreden tussen de verschillende 
wijken van de stad.

De Giostra della Quintana vindt plaats in juni 
en in september en duurt steeds twee dagen. 
Op de eerste dag vindt er een historische 
parade plaats, waarbij achthonderd inwoners 
in traditionele kleding door de stad trekken. 
De dag erna vindt de wedstrijd plaats. In de 
twee weken voorafgaand aan de race zijn er  
al tal van activiteiten in alle verschillende 
wijken van de stad.

Foligno

Bezienswaardigheden



In Gubbio is de middeleeuwse structuur goed bewaard gebleven.  
Het vormt een mooi stilleven met zijn doolhof van steegjes en trappen.

(45 km / 40 min)

Piazza della Signoria
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boven. Het lijkt of er geen einde komt aan de 
klim. Eenmaal boven gekomen op het Piazza 
della Signoria, het centrum van de stad, word 
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een balkon lijkend plein heb je een schitterend 
uitzicht over de omgeving. Het wordt daarom 
ook wel het hangende plein genoemd.

Porte della Morte
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In deze straat staan de voor Gubbio zo 
karakteristieke 13e eeuwse huizen met de 
Porte della Morte. Door deze dodendeuren 
werden de doodskisten van de pest-
slachtoffers uit de huizen gedragen,  
waarna ze werden dichtgemetseld om  
het onheil buiten te sluiten.

Palazzo dei Consoli
Op het Piazza della Signoria bevindt zicht 
Palazzo dei Consoli, een gotisch bouwwerk dat 
meer op een toren lijkt en dat het hele 
stadsbeeld van Gubbio bepaalt. 

Chiesa di Sant’Ubaldo
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Chiesa di Sant’Ubaldo. Hier staan de Tre Ceri 
(3 houten kaarsen) opgesteld als ze niet door 
de stad worden gesleurd tijdens Corso dei Ceri 
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geweldig uitzicht over Gubbio en het in het  
dal gelegen Romeinse theater uit de 1e eeuw. 
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3 personen), kun je op gezette tijden naar 
beneden. Je kunt ook naar beneden wandelen 
over een brede laan omzoomd door cipressen.

Gubbio

Bezienswaardigheden

Restaurant suggestie
Orto Osteria dalla terra (Urban Journals - restaurant met vegan eten)



Perugia is een stad in de regio Umbrië in centraal Italië, dicht bij  
de rivier de Tiber. De stad ligt ten zuidoosten van Florence en ten 
noorden van Rome, ongeveer tussen deze twee steden in, en is de 
hoofdstad van de provincie Perugia.

Perugia is een stad van wat grotere omvang en is meer voor het  
‘bustoerisme’ geschikt. 

(53 km / 60 min)

Palazzo dei Priori
In het Palazzo dei Priori is het stadhuis ondergebracht van Perugia, de hoofdstad van de provincie  
Perugia in Italië.

Galleria Nazionale dell’Umbria
In Galleria Nazionale dell'Umbria vind je de Italiaanse nationale schilderijencollectie van Umbrië,  
gehuisvest in het Palazzo dei Priori. De tentoonstellingsruimtes bevinden zich op de bovenste  
verdiepingen van het Palazzo dei Priori en beslaan twee verdiepingen.

Fontana Maggiore
De Fontana Maggiore is een bekend monument in Perugia. Het is een van de bekendste fonteinen  
����)����í�	�����������	�0��  ��)6�.��	���	Q�����	���	��0���  ���	��0�����Q��	����������Q�	���	� 
San Lorenzo kathedraal.

Perugia

Bezienswaardigheden



Rocca Paolina & Museo della Rocca Paolina
De Rocca Paolina is een renaissancistisch fort waar je in 
een doolhof van tunnels en steegjes markten, 
evenementen en tentoonstellingen kunt bezoeken. In het 
Museo della Rocca Paolina kun je alles te weten komen 
over de geschiedenis van het fort.

Cattedrale di San Lorenzo
De kathedraal van Perugia is een rooms-katholieke 
kathedraal in Perugia gewijd aan Saint Lawrence.

Piazza IV Novembre
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wordt omringd door enkele van de meest indrukwekkende 
monumenten uit de stad.

Corso Vannucci
De Corso is de belangrijkste verkeersader en laat zien dat 
Perugia een sympathieke en culturele wandelstad is. 
Barretjes en cafés zijn er genoeg, ook in de zijstraatjes net 
buiten de Corso. Tijdens het festivalseizoen, en vooral 
tijdens Umbria Jazz, verandert het gebied in een culturele 
hub. Maar ook buiten het festivalseizoen laat Corso 
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Giardini Carducci
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Carducci, gelegen op de plek van een afgebroken fort.  
De tuinen hebben één van de beste uitzichten over Perugia, 
waar de heuvels schitteren onder de sterrenhemel. 

Casa del Cioccolato (chocoladefabriek) & museo
Bezoek museum en de fabriek. Leuk voor kinderen:  
een les chocolade maken voor jong en oud.

Perugia privéwandeltocht
•  Ontdek persoonlijk de charmes van Perugia tijdens een 

privétour
•  Meerdere vertrektijden zijn beschikbaar
•  Leer meer over de dramatische geschiedenis van de stad 

vanuit je gids
•  Geniet van een bezoek aan een traditionele Perugiaanse 
��
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Vakantie fotograaf
Laat de mooiste vakantiefoto’s maken van je gezin in  
Perugia via Localgrapher. https://www.localgrapher.com/
photographers-perugia/

Umbria Jazz festival
Bezoek in de maand juli het muziekfestival Umbria Jazz.

Restaurant suggesties
•  Osteria a Priori (Urban Journals)
•  Augusta Perusia centro storico  

(Urban Journals - chocolade en ijssalon)
•  Caffè Turreno (Urban Journals)

Perugia



Voor veel mensen is Spoleto de mooiste stad van Umbrië.  
De schitterende fresco’s van de Duomo en het Romeinse theater 
zijn een bezoek waard, maar er is veel meer te zien en te doen. 

(70 km / 60-75 min)

Duomo di Spoleto
In de kathedraal van Spoleto, die in de twaalfde eeuw werd gebouwd, schitteren 
een aantal prachtige fresco’s van Filippo Lippi, die hier ook ligt begraven. In de 
Duomo bewonder je ook kunstwerken van Annibale Caracci en Pinturicchio.

Basilica di San Salvatore
De Basiliek van San Salvatore staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco,  
als een van de voorbeelden van de Longobardische architectuur in Italië.  
Een aantal delen van de kerk (waaronder de façade) is sinds de constructie  
in de vierde eeuw (!) niet of nauwelijks veranderd.

Basilica di Sant’Eufemia
De Sant’Eufemia ligt op een bijzondere plek: namelijk op de binnenplaats van 
het bisschoppelijk paleis. Zeker voor vrouwen is een bezoek aan deze kerk de 
moeite waard: het is namelijk de enige kerk in heel Umbrië waar vrouwen in 
een apart matroneum konden zitten.

Basilica di San Gregorio Maggiore
Tijdens een bezoek aan de San Gregorio Maggiore mag je de schitterend 
versierde Cappella degli Innocenti niet overslaan, al houden de andere fresco’s 
en decoraties in deze kerk je aandacht ook wel even gevangen.

Ponte delle Torri
De absolute blikvanger van Spoleto is de bijzondere brug Ponte delle Torri, het 
Romeins uitziende aquaduct dat maar liefst een afstand van 230 meter en een 
hoogte van 80 meter overbrugt. Helaas is de Ponte delle Torri nu – zomer 2019  
– nog altijd gesloten vanwege onderhoud.

Ponziano uit Spoleto
Nog een bijzondere brug bij Spoleto is de Ponte Sanguinario, de ‘Bloederige 
Brug’, die inmiddels deels is overwoekerd. Deze brug dankt zijn naam aan het 
feit dat hier de afgehakte hoofden van martelaren vanaf werden gegooid, de 
diepte in. Gelukkig is aan deze praktijk al lang een einde gekomen, maar de 
naam van de brug is altijd gebleven.

Spoleto

Bezienswaardigheden



Casa Romana
Met een beetje fantasie ontwaar je in de Casa Romana, 
een ruïne van een Romeinse domus uit de eerste 
eeuw, wat ooit een woonhuis was. Je kunt nog altijd de 
schitterende vloermozaïeken bewonderen, het atrium 
en het impluvium, met een grote put eronder, het 
triclinium (met mooie stukjes van  fresco’s) en de 
binnentuin, waar nog enkele zuilen overeind staan.

Teatro Romano / Museo Archeologico Nazionale
Het Teatro Romano, dat deel uitmaakt van het Museo 
Archeologico Nazionale, aanschouw je eigenlijk het 
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prachtig hoe de tribunes zich om het toneel scharen.

Rocca Albornoziana / Museo Nazionale del Ducato
Hoog boven het centrum van het stadje ligt de Rocca 
Albernoz, een kasteel dat is gebouwd in opdracht van 
de paus. Het heeft, zeker op grijze dagen, een nogal 
angstaanjagende aanblik – niet gek als je weet dat het 
lange tijd heeft dienst gedaan als gevangenis. Nu is er 
een museum in gehuisvest met alles wat je maar wilt 
weten over de geschiedenis van Spoleto.

Festival dei Due Mondi
Elk jaar is er eind juni / begin juli het Festival dei Due 
Mondi, het Festival van de Twee Werelden. Een 
muziekfestival met verschillende voorstellingen: 
toneel, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst. 
Niet alleen van Italiaanse artiesten, want zoals de 
naam al doet vermoeden, is het festival een 
symbolische ontmoeting tussen twee werelden, die 
van de Italiaanse en die van de buitenlandse, 
voornamelijk Amerikaanse, cultuur.

Privéwandeling Spoleto
•  Privérondleiding van 2 uur door Spoleto
•   6	��	��		��	����	�2��	���	��	��	��Q����	�� 

en vestingwerken
•   Bekijk werken van meester-renaissance-schilders  

Lippi en Pinturicchio in de kathedraal
•   Krijg een lokaal perspectief op de rijke moderne  

cultuur van Spoleto
•   Optioneel kan je proeven van lokale olijfolie en 

speciale producten
•  Persoonlijke gids voor een persoonlijkere ervaring

Restaurant suggesties
•  Gelateria IScream (ijssalon)
•  L’Osteria del Matto (restaurant met La Mamma)

Spoleto



In deze bruisende stad is het goed vertoeven voor zowel de 
inwoners als voor bezoekers. Todi is een gracieuze stad waar 
geschiedenis en gezelligheid hand in hand gaan. Trots als een 
pauw kijkt Todi vanaf een vierhonderd meter hoge heuvel uit 
over de eindeloze glooiende heuvels en de groene Tibervallei.

(90 km / 75 - 90 min)

Santa Maria della Consolazione
Hét symbool van Todi is de koepel van de Santa Maria della Consolazione, een 
indrukwekkende kerk uit de renaissance die midden in het groen ligt. De kerk werd 
gebouwd in de zestiende eeuw, naar het schijnt naar een ontwerp van niemand 
minder dan Bramante (al is dat niet helemaal zeker).

Piazza del Popolo
Het centrale ontmoetingspunt is Piazza del Popolo, dat regelmatig als decor voor 
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het Palazzo dei Piori en een van de oudste gemeentehuizen van Italië, uit 1213. 
Tegenwoordig is er een museum in gevestigd, met Etruskische en Romeinse vondsten.

Todi

Bezienswaardigheden



Chiesa di San Fortunato
Klim via allerlei ‘kruipdoor-sluipdoor’-straatjes 
naar het hoogste punt van Todi, waar je opeens 
oog in oog staat met de imposante kerk San 
Fortunato. Dankzij de brede trappen ligt de  
kerk spectaculair en geniet je van het uitzicht.

Parco della Rocca
Het Parco della Rocca is de ideale plek voor een 
rustmomentje of een middagdutje. Hele families  
komen hier – vooral in het weekend. Kinderen  
kunnen er naar hartenlust spelen, terwijl hun  
(groot)ouders even bijpraten.

Restaurant suggesties
•� #�
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•  Caffè Belardi (prachtig oud pand, waar al  
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•  Grand Caffè Todi (lunch, excellente service  
en kwaliteit)

•� �6��	����3���&���������c�����������	i��	�������
met mooiste terras van Todi)

•  Bar Gelateria Pasticceria Pianegiani (ijssalon, 
waar op traditionele wijze ijs wordt gemaakt)

•  Enoteca Giovenali (delicatessenwinkel)

Todi



Deze stad wordt ook wel de hoofdstad van de olijfolieproductie 
genoemd. Het dorp ligt ten noorden van Spoleto en bevindt zich  
tussen het groen van de olijfgaarden. Het dorp wordt niet voor niets  
la regina degli olivi, de olijvenkoningin, genoemd. De olijfolie zou 
een van de beste van heel Italië zijn! Proef ervan tijdens een lange 
lunch in dit dorpje, bijvoorbeeld op verse bruschetta met olijfolie 
en tomaat. In de herfst, als de olijven worden geplukt en de olio 
nuovo, nieuwe olijfolie, arriveert, is het groot feest in Trevi. In het 
voorjaar worden de olijfbomen echter ook geëerd: als de bomen in 
de lente in bloei staan, organiseert Trevi een gigantische picknick.

(41 km / 40 min)

Piazza Mazzini, met het Palazzo Comunale
Piazza Mazzini is het kloppend hart van Trevi. 
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Convento di San Francesco, dat nu 
verschillende musea herbergt. Naast het 
Museo Civico en het Museo della Civiltà 
dell’ulivo (gewijd aan de olijf) vind je er  
een grote schilderijencollectie.

Palazzo Lucarini
In het Palazzo Lucarini vind je moderne kunst 
tijdens tijdelijke tentoonstellingen, maar de 
grote trots van het dorp hangt in de Chiesa di 
San Francesco. Hier wijst de pastoor je met 

trots op het kruisbeeld van de Maestro del 
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van Trevi’, wiens naam helaas onbekend is.

Duomo San Emiliano
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heuvel waar de Duomo San Emiliano prijkt 
met een bijzonder mooi altaar. 

Viale Ciuffelli
Ongeveer een kilometer lang wandel je heerlijk 
in de schaduw van eeuwenoude bomen naar 
het franciscaner klooster San Martino, waar 
een kapel met mooie fresco’s te zien is.

Trevi

Bezienswaardigheden



Het volledig ommuurde Norcia ligt in de schaduw van de berg Monti 
Sibillini en is een prima startpunt voor het verkennen van dit 
natuurgebied dat in een Parco Nazionale ligt. Het stadje ligt midden  
in een aardbevingsgebied en na een aardbeving in 1238 na Chr. kwam 
bijna de hele stad in puin te liggen. Dit heeft het nu nog karakteristieke 
uiterlijk van Norcia opgeleverd. Als je onder de oude Romeinse stads-
poort doorloopt (de auto parkeer je erbuiten), zie je alleen gebouwen 
met dikke muren en maximaal 2 verdiepingen.

(90 km / 75 – 90 min)

Basilica di San Benedetto
Het klooster van St. Benedict op de berg is een 
mannelijke Benedictijnse gemeenschap net 
buiten de stad Norcia.

Chiesa di Sant'Agostino
Deze kerk in Norcia is een weelderig 
voorbeeld van middeleeuwse kunst en een 
van de meest mysterieuze monumenten van 
de stad.

Museo Civico e Diocesano La Castellina
Het museum bevat veel zeer vroege artefacten 
en was ooit de zetel van de pauselijke macht 
in Norcia. Misschien vanwege de lage 

populariteit van de Pauselijke vertegen-
woordiger in Norcia in die tijd, was de 
Castellina goed versterkt en beschikte deze 
over een ondergrondse ontsnappingsroute 
voor de inwoners. De Criptoportico was in  
de oudheid een ondergrondse toegang tot  
het marktgebied van Norcia, onder een van  
de Romeinse toegangspoorten tot de stad.  
Het is opmerkelijk goed bewaard gebleven.

Nero Norcia
Tussen de maanden januari en april vindt er 
een populair truffelfestival Nero Norcia plaats, 
waar je deze exclusieve en dure truffel kunt 
proeven in de lokale gerechten. 

Norcia

Bezienswaardigheden



Het is een van de mooiste plaatsen in Umbrië, Orvieto. De stad 
is gebouwd op een tufstenen plateau dat statig oprijst te midden 
van het groene landschap met wijngaarden, cipressen en olijf-
bomen. Orvieto is niet groot, maar bijzonder sfeervol.

(120 km / 105 min)

Duomo di Orvieto
Tijdens een bezoek aan Orvieto gaat alle aandacht naar de meer dan indruk-
wekkende Duomo, de grote trots van deze stad. De indrukwekkende façade  
met de tot in het kleinste detail versierde deuren en de kleurrijke mozaïeken, 
waarover dankzij de volop schijnende zon een gouden gloed hangt. Deze  
kathedraal heeft binnenin ook prachtige kleurrijke fresco’s hangen.

Torre del Moro
Beklim de Torre del Moro, die sinds 1316 elk kwartier van zich laat horen 
(voorkeur: meteen ’s ochtends om tien uur – als je nog energie genoeg hebt). 
Boven op de toren is er een uitkijk-platform vanwaar je een schitterend uitzicht 
��	���	����	������	��N�(	������	��		��²���	�����P����������	���
����	���	������� 
����>D>���	�	���	���	���²	��	�N�$	����	��������	�������	��	�������	��>;N;;�	��
13.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.

Orvieto

Bezienswaardigheden



Parco delle Grotte
Op nog geen honderd meter van de Duomo ligt het 
Parco delle Grotte, een heerlijk stukje groen midden  
in de stad, waar je ook heerlijk kunt picknicken.  
Het is vernoemd naar een grottencomplex dat je  
kunt bezoeken tijdens een rondleiding van Orvieto 
Underground. Deze organisatie laat je graag kennis-
maken met het labyrint aan grotten dat is uitgehouwen 
in het tufstenen plateau waarop Orvieto is gebouwd.

Pozzo di San Patrizio
6��������		����� ���	�����	���������	 �	�� ������	�
Pozzo di San Patrizio. Hoewel deze waterput al uit 1527 
stamt, is het een technisch hoogstandje waar heden-
daagse ingenieurs hun hart aan op kunnen halen.

Pozzo della Cava
De derde put in Orvieto. Deze diepe put is net als de 
straat, waar deze put te vinden is, helemaal 
uitgegraven in het tufsteen.

Chiesa San Giovenale
Een kerk die in het niet valt bij de indrukwekkende 
Duomo, maar die ook prachtige fresco’s herbergt.

Restaurant suggesties
•� �&	���K�/
±������	��'����� 
c��
±	�	���	��	���		�����	������	�d

•  Caffè Capitano del Popolo  
c�	������	��	��������
±	�	���	��� �	��d

•  Trattoria del Moro Aronne  
c��	��������±���
�����	�	��������d

•� �"���	���6	���c���	�����������I�	�i�
�����
���	-
proeverij, een broodje als (picknick)lunch)

• Enoteca al Duomo (aperitivo)
•  Cantina Foresi (wijnbar, evt. lunch combi  

met Orvieto Underground)
•  Il Gelato di Pasqualetti (ijssalon)

Orvieto



Deze stad ligt in de provincie Perugia, in het dal van de Tiber.  
De stad, die door de Umbriërs gesticht werd, heette destijds Tifernum.

(90 km / 75 min)

Civitella Ranieri
Dit fraaie slot, dat te midden van dichte begroeiing in de buurt van Umbertide is gelegen,  
stamt uit de 15de eeuw. Het is tegenwoordig in particulier bezit en kan alleen van buiten 
bezichtigd worden.

Città di Castello

Bezienswaardigheden



Nocera Umbra is een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia.
Het dorpje leek erg leeg en stil, geen teken van toeristen.

(12 km / 15 min)

Convento Padri Carmelitani
Bezoek de katholieke kerk van Nocera Umbra.

Torre Civica
Helaas is de Torre Civica, een toren met mooi uitzicht over de stad, permanent 
gesloten en ziet er vervallen uit. Het viel ons op, dat door heel het dorpje heen 
alles erg verlaten is en er niet erg onderhouden uitziet. Toch is er veel 
gerestaureerd na de aardbeving in 1997 waardoor het een mooi historisch 
centrum wordt. Echter is er nog veel ruimte voor verbetering en groei.

Nocera Umbra 

Bezienswaardigheden

Restaurant suggestie
Acquaforte bistrot (Albert & Inger)



Kunst,
cultuur,
creatief
& taal
Omgeving Borgo Castello 
Panicaglia



La Scarzuola 
Magische stad

* Kinderen tot 12 jaar GRATIS toegang 

*  Toegang enkel op afspraak (via tel. of e-mail) en voor groepen met min. 8 personen.  
Groepen kleiner dan 8 personen, kunnen eventueel aansluiten bij een andere groep.

Località Montegiove 
05010 Montegabbione (TR)

0039-0763837463
info@lascarzuola.com
www.lascarzuola.com

Afstand vanaf Borgo:  
90 min (100 km)
Doelgroep:  
gezinnen met kinderen
Prijzen: v.a. € 10,-*

La Scarzuola- magische stad 
In de heuvels van Umbrië ligt La Scarzuola. Deze bijzondere plek is voor de kinderen haast magisch. 
Nadat deze abdij in verval geraakt was, heeft architect Tomaso Buzzi alles opgekocht en het op  
fantasierijke manier verbouwd. Hij maakte een stad-theater: prachtige natuur, vijvers, trappen,  
theaters en sprookjesachtige gebouwen. Het is echt een bezoek waard en de kinderen vinden  
het hier fantastisch.



Mola Casanova
Oude watermolen

Mola Casanova - oude watermolen 
Het Green Energy Park Mola Casanova is een prachtige oude watermolen, die aan de rivierzijde 
van de Tiber ligt, naast de waterkrachtcentrale van de stad Umbertide. In het park is er een 
breed scala aan hernieuwbare energiebronnen. Een bezoek aan Mola Casanova is een duik  
in het verleden van de oude molen met een blik op de toekomst van duurzame energie.

Je kunt hier ook een e-bike (molacasanova.it/en/noleggio-e-bike-2d����	���
����	�±	��	�N

Strada prov. N. 107 del maestrello,
Km 1,6 Umbertide (PG)

Tatiana: 0039-3284771909 
Giuliano: 0039-3385342553
www.molacasanova.it
info@molacasanova.it

Afstand vanaf Borgo:  
60 min (70 km)
Doelgroep:  
gezinnen met kinderen, scholen



Museo della Porziuncola

Museo della Porziuncola 
Museum behorende bij kerk Santa Maria degli Angeli. Mooie kerk en een fantastische beleving.

Piazza Porziuncola 1
06081 Santa Maria degli  
Angeli (PG)

0039-075-8051419
museo@porziuncola.it

www.porziuncola.org/ 
the-museum.html

Afstand vanaf Borgo:  
35 min (44 km)
Doelgroep:  
alle leeftijden



Museo-Laboratorio  
di Vetrate Artistiche  
Moretti Caselli 

Glas in lood museum
Dit museum staat op nummer 2 van de 157 musea in Umbrië. Dit museum is een echt  
familiebedrijf waar men de kunst van het maken van glas-in-lood laat zien.

0039-3407765594
studiomoretticaselli.it

Afstand vanaf Borgo:  
50 min (55 km)
Doelgroep:  
alle leeftijden

Via Fatebenefratelli 2, 
06121, Perugia



Textielweverij museum 
Museum over de kunst van het textiel weven, waar de verschillende technieken worden getoond.  
Het is ook mogelijk om diverse textiel weef workshops te volgen. 

Via Tiberio Berardi, 5, 
06123 Perugia (PG)

0039-07540236
email@brozzetti.com
brozzetti.com

Afstand vanaf Borgo:  
50 min (55 km)
Doelgroep:  
alle leeftijden

Museo-Laboratorio  
di Tessitura a Mano  
Giuditta Brozzetti 



Geribi Deruta - Italian 
Hand Painted Ceramics 

Keramiek studio
Geribi is één van de studio’s waar jong en oud keramische workshops kunnen volgen of kunnen 
schilderen. Tijdens de workshop maak je je eigen souvenirs.

Keramiek workshop Gubbio
inumbria.net

Schilderen in Italië 
 villaroccaccia.com - schildervakantie met kunstenares Trudy van Meeuwen.

  mariannebaijens.nl/schildervakanties - schildervakantie met Marianne Baijens.  
Organiseert nu schildervakanties in Abruzzo.

  picturale.nl - organiseren schildervakanties in Nederland, Frankrijk en Italië (Le Marche).

  ellyvangent.com/schilderreis-italie-mei-juni/ - schildervakantie met Elly van Gent.  
Organiseert nu schildervakanties in Le Marche.

Schilderles a 3 uur in Gubbio
inumbria.net

Via Tiberina 297, 
06053 Deruta

0039-075972112
geribi.com

exploring-umbria.com/en/activities/deruta-ceramics-the 
-potters-wheel-and-painting-workshop/

Afstand vanaf Borgo:  
50 min (63 km)
Doelgroep:  
alle leeftijden



Villa vol opgegraven mozaïek 
Villa waarin archeologische mozaiekopgravingen zijn gevonden. Een bezoek kan in combinatie met 
een gids. Daarnaast organiseren zij ook creatieve workshops voor studenten/lagereschoolkinderen.

Beeldhouwen
 beeldhouweninitalie.nl - organiseren nu beeldhouwvakanties in Toscane.

Muzikale instrumenten workshop in Gubbio
Inumbria.net

Lederverwerking workshop in werkplaats in Gubbio 
Inumbria.net

IJzerverwerking workshop in werkplaats in Gubbio 
Inumbria.net

Mozaïekles in Gubbio
Inumbria.net

Via Paolina Schicchi Fagotti 7,
06038 Spello (PG)

0039-0742301909
info@villadeimosaicidispello.it
villadeimosaicdispello.it

Afstand vanaf Borgo:  
30 min (34 km)
Prijs:  
v.a. 6 euro

Villa dei Mosaici &
ambachten in Umbrië 



Comutato Linguistico 
Italiaanse taalschool

Comutato Linguistico
Italiaanse taalschool in Perugia die Italiaanse les geven (min. 1 week) aan alle nationaliteiten.
Naast taalles bieden zij ook 2 keer per jaar een speciale wijnweek aan. Deze week staat niet alleen in 
het teken van taallessen en wijnproeverijen; je maakt ook kennis met allerlei regionale delicatessen 
en gerechten uit de Umbrische keuken.

Accademia Lingua Italiana in Assisi | dichtstbijzijnde taalschool

Largo Cacciatori delle Alpi 5,
06121 Perugia

0039-0755721471
info@comitatolinguistico.com
italstudio.nl

Afstand vanaf Borgo:  
50 min (55 km)
Doelgroep:  
volwassenen die de Italiaanse 
taal willen leren


