
 

 

Umbrien – Italiens grønne hjerte 

Læserrejse i samarbejde med Politiken og Viktors Farmor 

Oplev det autentiske Italien med journalist og forfatter, Lene Brøndum, og hendes mand Michael, som har 

udvalgt de bedste oplevelser i Umbrien med udgangspunkt i middelalderbyen Montone, der er på listen over 

Italiens 20 smukkeste byer. Lene og Michael bor i Umbrien og kender særdeles godt til regionen og ikke 

mindst de lokale beboere. Deres lokalkendskab har sikret en masse gode oplevelser med producenter af olie, 

vine og lækre traditionelle umbriske retter. Dermed er dette ikke blot en fantastisk kulturrejse, men også en 

rig mulighed for at stifte bekendtskab med en skøn italiensk kultur, hvor vi bydes indenfor hos lokale, der 

glæder sig til at vise, hvad deres region kan tilbyde.  

Under hele opholdet bor vi på agriturismo Acquacalda tæt på byen Montone. Agriturismo er et særligt 

italiensk begreb: Ferie på et sted, der også har landbrugsproduktion.  

Vores agriturismo er klassisk italiensk ferieidyl. Der er skyggefulde pladser, åbne arealer og selvfølgelig en 

stor pool. Det er muligt at gå fine ture i området. Alt er meget velholdt – og vores værter Laura og Antonio 

sætter stor ære i glade og tilfredse gæster. Der er en fin lille hestestald, og så opdrætter stedet de berømte 

chianina-kvæg, der er en af de mest smagsfulde kvægracer i hele Italien! 

15.-22. maj 2021 

Pluspris: 11.990 kr.  

Pris uden abonnement 13.290 kr.  

Eneværelsestillæg: 1.100 kr. 

Rejseleder: Lene Brøndum 

Max 20 deltagere! 

 

1. Dag Afrejse til Italien  

Vi flyver fra Kastrup til Italien. Efter at have fået udleveret vores bagage og være kommet gennem tolden, 

bliver vi modtaget af vores rejseleder, der sammen med os kører med bussen til vores hotel tæt på 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 vores rejseleder vil fortælle mere om ugens 

spændende program. 

2. Dag Byrundtur i Montone 

V i starter dagen med byrundvisning i Montone, der er på listen over de 20 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 

https://www.viktorsfarmor.dk/rejseledere/lene-brondum


 

sand perle med sine brostensbelagte gader og balkoner draperet med farverige blomster, der snoer sig i takt 

med de bugtede gader. 

Vel hjemme igen vil Lene lære os at lave pasta og ragu på ægte italiensk manér! Alle herlighederne udgør 

selvfølgelig dagens frokost. For de der har lyst, vil der om eftermiddagen være tilbud om en lille ekstra gåtur 

i området omkring Montone. 

3. dag Udflugt til keramikbyen Deruta og besøg på lokal vingård 

I Deruta finder man den ene keramikbutik efter den anden. Den typiske "Deruta stil" fornægter sig ikke når 

man går en tur igennem byen. Mange af kunstværkerne er dyre, men også meget flotte og håndværk af høj 

klasse. I perioder kan det lade sig gøre at komme ind og se værkstederne hvor keramikken bliver lavet. 

I 1290 betalte San Nicoló kirken i Deruta sin skat til Domkirken med vaser i stedet for rede penge. Men det 

er i renæssancen af Majolica-produktionen (majolika = fajance, glasseret keramik) for alvor bliver kendt i 

området. 

I det tidligere Francesco-konvent i Deruta er der et keramik-museum - ligesom der i santuariet Madonna dei 

Bagni er en samling af over 600 ex-voto (nådegaver, som man efterlader i kirken, når en helgen, madonna´en 

eller Gud har hørt din bøn, helbredt eller reddet dig) i majolica.  

Efter at have oplevet Deruta (og spist frokost enten i fællesskab eller på egen hånd) kører vi på besøg hos 

Doniziono, der laver moderne keramik og er berømte i hele Italien for deres hånddekorerede borde mm. Vi 

får lov til at kigge med i virksomheden, og ser, hvordan det hele bliver til. 

På vejen hjem lægger vi vejen forbi den lokale vinmagerske, Valeria, der sammen med sin søster står bag 

vingården Poggio Maiolo, der laver vine på druerne fra Chardonnay, Syrah og Pinot Nero. Vi skal høre om 

produktionen og selvfølgelig smage på udvalgte vine.  

 

4. dag Stemningsfulde Perugia 

I dag kører vi til Perugia, der er hovedbyen i Umbrien. I byen findes der stadig rester af bymure, som blev 

bygget for mere end 2.200 år siden.  Perugia er med sine næsten 170.000 indbyggere den største by i 

Umbrien. Den gamle by har ca. 9 kilometer byport rundt om det historiske centrum, og har siden 1973 været 

hjemsted for Umbria Jazz festival, der er den største af sin art i hele Italien. 

Perugia er en af Italiens ældste byer og ifølge legenden grundlagt af Noah. Men det ville nok have været 

svært for ham at nå helt fra Araratbjerget i Lilleasien, hvor han strandede med sin ark. I virkeligheden er 

Perugia grundlagt af etruskerne og sikkert lige så gammel som Rom. I 295 f. kr. blev Perugia romersk, og 

derfor er der overalt romerske bygningsværker oven på de etruskiske. Men i de sidste 400 år er der ikke 

meget, der har ændret sig. Gaderne er så smalle og stejle, at selv bilens 1. gear knap kan klare dem og med så 

mange ensretninger, at man kører i ring.  

Universitet i Perugia, der blev grundlagt i 1308 er et af Europas ældste, og med godt 40.000 studerende fra 

hele verden, omkring en fjerdedel af byens befolkning, sætter studentermiljøet sit meget tydelige præg på 

byen i form af en ung og international atmosfære. 

Perugia er med sin unikke beliggenhed på et højdedrag midt i den smukke, umbriske dal en af Italiens 

allerbedst bevarede og mest stemningsfulde middelalderbyer, som med sin rolige livsrytme og klassiske, 

italienske charme byder den besøgende på en overflod af skønhed, historie, kunst, arkitektur, vin og 

gastronomi.  

Vi starter dagen i Perugia med en fælles kort byvandring, hvor de vigtigste seværdigheder vil bliver udpeget. 

Efterfølgende går vi samlet ned til et lille lokalt galleri, hvor vi skal møde nogle lokale kunstnere og en 

guldsmed. Som alle vil fortælle lidt om deres arbejde.  Efter at have oplevet byen og spist frokost på egen 



 

hånd, er der tilbud om en lille fælles gåtur igennem et kvarter, hvor der i de seneste år, er blevet udsmykket 

med forskellig gadekunst. 

5. dag Ostesmagning og traditionel umbrisk mad 

I dag går turen til den lokale osteproducent Antonello Monni, der er 3. generation i en familiedrevet 

virksomhed, der gennem årtier har produceret fantastiske fåreoste. Antonello elsker at eksperimentere og 

være kreativ, men samtidig værner han om de gamle ostemager-traditioner. Vi får en rundvisning og skal 

selvfølgelig smage nogle af de fantastiske oste, som familien producerer. Herefter får vi selskab af Laura fra 

Azienda Migliori. Med sig har hun en række af de fantastiske marmelader, som familien producerer. Vi skal 

selvfølgelig smage marmeladerne, mens Laura fortæller familiens historie. Herefter går vi tilbage til 

Montone, hvor der vil være tid til lidt afslapning, inden turen går til vores lokale slagter Alberto Bracchini, 

der er 2. generation i en stolt tradition af pølsemagere. Alberto vil servere et traditionelt umbrisk måltid for 

os med et udvalg af charcuterie og fantastisk hjemmegrillet porchetta (helstegt pattegris).  

Hos Alberto får vi selskab 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! 

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. 

6. dag: Grotterne i Frasassi 

I dag tager vi på heldagsudflugt til grotterne i Frasassi. 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. Herefter går turen til de mageløse grotter, som er nogle af de mest storslåede 

drypstenshuler i verden. Det er 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. 

Herefter kører vi til byen Frasassi, hvor det vil være muligt at spise frokost og slentre rundt og opleve denne 

lille skønne by, inden turen igen går hjemad. 

7. dag Den danske munk Theodor 

I dag går turen til Assisi, der efter Vatikanet og Peterskirken i Rom er et af de mest søgte rejsemål blandt 

pilgrimme verden over! Byen gjorde den danske digter Johannes Jørgensen verdenskendt, da han skrev sin 

store biografi om den hellige Frans. Bogen åbnede verdens øjne for byen og indledte pilgrims- og 

turiststrømmen. Assisi er den dag i dag kendt for den hellige Frans af Assisi, en rig klædehandlers søn, der 

finder Gud og skaber en ny munkeorden Franzikaner munkene/ gråbrødrene, der nu er en 

verdensomspændende orden (også kaldet gråbrødre). Byen, der ligger placeret på en høj bakketop, er en 

fantastisk oplevelse at besøge. Som gæst i byen bliver man muligvis en smule udfordret, da byen i høj grad 



 

har gader og stræder, der alle synes at gå opad (hvad de naturligvis ikke gør).  

I Assisi mødes vi med den danske munk Theodor, der personligt vil vise os rundt i den smukke Basilica di 

San Francesco. Theodor selv kender kirken særdeles godt, da den tilhører franciskanerordenen, som han har 

været en del af i mere end 30 år. 

 

8. dag Hjemrejse 

Fuld af gode oplevelser går turen til lufthavnen, og hjemrejsen begynder. 

Prisen inkluderer 

Fly København/Firenze t/r 

7 nætter på Agriturismo Acquacalda i delt dobbeltværelse 

Halvpension 

Kørsel i bus 

Udflugter og entréudgifter i henhold til program 

Vinsmagning 

Dansk rejseleder 

Drikkepenge til chauffør  

Moms 

Ikke inkluderet 

Afbestillings- og rejseforsikring 

Husk at læse de generelle handelsbetingelser her 

https://www.viktorsfarmor.dk/om-viktors-farmor/handelsbetingelser

