Smagen og duften
af Italiens

’grønne hjerte’

FIRENZE – ROM

Italiens hjerte på cykel
Apenninerbjergenes dale, bløde bakker ved
Trasimeno-søen, brusende elve, bjergkløfter
og omstrejfende fåreflokke oplever I sammen
med søde dufte og smagen af Italien. Nyd det
hele på turen gennem Toscana og Umbrien til
Rom — den vidunderlige “evige stad”.

En ikke-krævende rute,
dog med visse stigninger

Skønne scenarier præger cykelturen gennem Italiens “grønne
hjerte”. Nyd de høje solsikker, vinmarkerne og ikke mindst duften
af Toscana.

Dag 5. Assisi - Spoleto

(ca. 60 km)

Langs med det enorme ’Monte Subasio’ når I frem
til middelalderbyen Spello. Herefter langs med
dæmningen til Spoleto. Byer som Montefalco, Trevi
og Campello ligger rundt om bakkerne.

Dag 6. Spoleto - Narni
Ponte Vecchio, Firenze
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Dag 1. Ankomst til Firenze

Velkomstarrangement på hotellet. I får nærmere
information om turen og evt. udleveret cykler.

Dag 2.
(ca. 70 km med tog og ca. 60 km på cykel)
Firenze - Passignano sul Trasimeno

Om morgenen tager I til Arezzo med tog. Besøg de
storslåede kirker og paladser i denne guld- og antikvitetsby. Videre ad smukke stier gennem Valdichiana-sletten i selskab med det sydlige Toscanas silhuetter af bakker og bjerge. Til Cortona og videre op til
Trasimeno-søen, som engang var krigsskueplads for
Hannibals kamp mod romerne. Nyd den pragtfulde
udsigt over søen.

(ca. 45 km) I
en dal mellem bjergene og omgivet af et vidunderligt landskab cykler I til Terni, der er kendt for
sine kagebutikker og det mest kreative køkken i
hele regionen. Om eftermiddagen kan I besøge de
berømte marmorbrud.

Dag 7. Narni - Rom

Det første stykke fra Narni til Calvi er ret bakket.
Nyd roen og afsondretheden i den lille, umbriske by
for foden af Sabiner-bjerget, inden du tager toget
ind til den hektiske storby Rom. ”Alle veje fører til
Rom”, siges der, og det er lige præcis, hvor I nu er.
Afrejse eller forlængelse med ekstra dage i denne
pragtfulde by.

Langs med søen cykles til Torricella. På små, lukkede stier kan køres helt til Perugia, gennem marker,
bløde bakkede landskaber og idylliske landsbyer.
Sightseeingtur i Perugia. Se de imponerende bygningsværker som f.eks. San Lorenzo Katedralen,
Palazzo dei Priori og Arco Etrusco.

ITA-4

Rejseform:
Varighed:

Individuel rejse
8 dage / 7 nætter

Startdage:

Hver lørdag

i perioden 16/4 - 8/10 2016
undtagen pause 3/7 - 26/8 2016

SAMLET LÆNGDE:

ca. 290 km

Rutekarakteristik:
Fra Firenze til Assisi er ruten hovedsagelig flad, derefter mere bakket.
Der cykles næsten kun på små veje
og meget lidt trafikerede biveje. Der
er fascinerende etaper langs bredden
af Trasimeno-søen, langs med floder
og gennem Umbriens uberørte natur.

(ca. 30 km)

Der er i dag kun få kilometer, før I når til den hellige
Franz’s hjemby, Assisi. Gå på opdagelse i den smukke by og se katedralerne på en byrundtur.

Udsigten mod Assisis
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Turkode:

Dag 8. Rom

Dag 3.
(ca. 35 km)
Passignano sul Trasimeno - Perugia

Dag 4. Perugia - Assisi

(ca. 60 km + tog)

Information

Fuglebækvej 2A, 1. sal
DK - 2770 Kastrup
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk
www.cyclingdenmark.dk
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