Umbrien - Italiens kulturelle
smeltedigel
13. til 20. maj 2023

Tag med By og Land til Umbriens overflødighedshorn af forrygende
arkitektur, fantastiske byer, dragende landskaber og smukke haver.
I hjertet af Italien ligger regionen Umbrien, der gennem hele historien har været en
korsvej for Italiens kulturudveksling. Hér slog etruskerne sig ned og opførte templer
og mægtige bymure, hér anlagde romerne byer og byggede veje og teatre, og hér
etablerede de rastløse langobarder et af deres væsentligste hertugdømmer med
sære afarter af senantikke bygninger.
Mest markant – og stadig prægende for området – er dog den perlerække af
fantastiske middelalderbyer, der dannede konkurrerende centre i tidens
komplicerede net af bystater. I byerne var behovet for prestigebyggeri stort, og der
blev i rigt mål investeret i prægtige rådhuse, paladser og katedraler. Renæssancen
fortsatte denne tradition – men Umbriens smukke landskaber gav i denne periode
tillige anledning til opførelsen af betagende landsteder og paladser, hvor haver og
udsigter dannede arkitekturens kerne.
Med stor erfaring, indsigt og engagement er arkæolog Thomas Roland guide på
rejsen.
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PROGRAM
Lørdag den 13. maj
8:00

Afgang med SAS fra Kastrup lufthavn – ankomst til Fiumicino/Rom kl. 10:35.

11:45

Bustransport fra lufthavnen til Perugia via Caprarola.
Fælles besøg i Villa Farnese i Caprarola.
Turens første mål er den imponerende Villa
Farnese i Caprarola i bjergene på grænsen til
Umbrien. Hér opførte pave Pius II en overdådig
(femkantet!) sommervilla med Vignola som
arkitekt. Den tilhørende have, der udnytter landskabets skråning til
vandkaskader og terrasser med højest forskelligartet udtryk, hører til blandt
renæssancens fineste og bedst bevarede anlæg af denne karakter.

16.30

Ankomst til hotel La Rossetta i Perugia.

19.30

Velkomstmiddag

Søndag den 14. maj
8:15

Afgang med bus til Urbino
Introduktion til Urbino med besøg i Palazzo Ducale – derefter rundtur på egen
hånd.
Også på andendagen ligger vort mål lige
uden for Umbriens grænse, nemlig
hertugsædet Urbino i Le Marche. Palazzo
Ducale blev takket være den kunstelskende
hertug Federigo di Montefeltro (1422-82) til
et samlingssted for en række af
højrenæssancens mest berømte kunstnere (bl.a. Rafael, der er født i byen).
Hans storslåede palads afspejler utvetydigt, at hér boede en af tidens
kulturelle bannerførere.

14:30

Afgang med bus til Gubbio
Introduktion til Gubbio – derefter rundtur på egen hånd.
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På vej tilbage fra Urbino standser vi i
middelalderbyen Gubbio med rødder i etruskisk
tid. Byens enorme tegllagte, centrale plads
bygget på en mægtig terrasse ud over dalen og
den nedre by er i sig selv forrygende, men den
gamle by byder også på meget andet, der kan
pirre arkitekturglade mennesker.
17:00

Afgang til Perugia med ankomst ca. kl. 18:00

Mandag den 15. maj
09:00

Afgang til Spoleto
Introduktion til Spoleto med fælles besøg i Chiesa di San Salvatore (dog
muligvis lukket pga. jordskælvsskader) – derefter rundtur på egen hånd.
Spoleto kan findes på verdensarvslisten
som del af serienomineringen af
lombardiske lokaliteter. I byen
herskede således en række af de
lombardiske hertuger i 600-/700-tallet,
hvilket er årsag til, at der hér findes en
helt unik kirke fra den lombardiske tid
– en periode, der ellers ikke har
efterladt mange stående spor. Også i middelalder var byen betydningsfuld,
hvilket bl.a. afspejles af et par meget fornemme eksempler på romanske
kirker – og en enorm og dristig bro over slugten op til byen.

14:30

Afgang til Campello sul Clitunno
På vejen tilbage til Perugia besøger vi
det helt unikke (begravelses-?)tempel,
Campello sul Clitunno, beliggende
ensomt og naturskønt ned til floden.
Også denne lille perle har lombardisk
ophav.

17:00

Ankomst til Perugia
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Tirsdag den 16. maj
09:00

Fælles byvandring i Perugia
Om formiddagen tager vi sammen en
vandring gennem Perugia for at lære
vores ”hjemby” bedre at kende. Perugia
er regionens hovedby og har i det hele
taget gennem lange perioder af Umbriens
historien været områdets centrum.
Perugia blev grundlagt af etruskerne, hvis
imponerende bymur – og flotteste bevarede etruskiske byport overhovedet –
stadig præger de ældste dele. Ellers er det især middelalderens række af
kirker, offentlige bygninger og store paladser, der kendetegner byen.

12:00

Eftermiddagen til fri disposition (evt. fælles besøg i de etruskiske ruiner under
domkirken).
Om eftermiddagen kan man nyde
byen på egen hånd eller vi kan aftale
videre fælles vandring – og forsøge at
få adgang til den enorme tempelterrasse, der er udgravet under
domkirken (…arkæologi, javist, men
stående i op til 15 meters højde!).
Ellers kan både f.eks. kunstmuseet med et overvældende antal mesterværker
fra 13.-16. årh.) eller den imponerende arkæologiske samling anbefales.

Onsdag den 17. maj
08:30

Afgang til Pienza
Fælles byrundtur i Pienza med besøg i Cattedrale dell'Assunta og Palazzo
Piccolomini
Pienza var blot en
ubetydelig bjergby
indtil pave Pius II
(Piccolomini) omkring
1460 besluttede sig for
at omkalfatre sin
hjemby til en moderne
idealby med ret gadenet, stor renæssancekatedral samt eget palads i den
nyeste florentinske stil og egen lille raffinerede udsigtshave.
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14:00

Afgang til Montepulciano
Introduktion til Montepulciano med fælles besøg i San Biagio – derefter
rundtur på egen hånd.
I Montepulciano tiltrækker især Sangallos
kirke, San Biagio, sig opmærksomheden.
Kirken er et af de bedste eksempler på en
kirke med central grundplan, som blev en af
renæssancearkitekternes mest efterstræbelsesværdige former - og som man
kæmpede gevaldig med at få til at fungerer.
Hér er det lykkes til perfektion! Der vil også
være tid til en tur på egen hånd gennem byen, der ud over at være kendt for
sin vin rummer en perlerække af paladser fra middelalderen og renæssancen.

Torsdag den 18. maj
08:30

Afgang til Orvieto
Introduktion til Orvieto med besøg i Necropoli del Crocifisso del Tufo –
derefter rundtur på egen hånd.
Også Orvieto har tydeligvis sine rødder hos etruskerne:
den store klippeknold, byen ligger på, har endnu store
stræk med markant bymur bevaret. Vi kaster os
sammen over et af de spændende gravfelter, Necropoli
del Croifisso del Tufo, der er anlagt som en veritabel
”gravby” med stenbyggede gravkamre liggende tæt på
række. Efterfølgende går vi sammen til
domkirkepladsen, hvor resten af byen præsenteres.
Derefter er der nogle timer på egen hånd til enten at se
byen, domkirken (et must!) eller et par af de meget fine arkæologiske
samlinger, Orvieto byder på.

14:30

Afgang til Todi
På vej tilbage kører vi omkring Todi,
hvor vi skal se endnu en centralkirke,
S.M. della Consolazione fra de første
årtier af 1500-tallet. Kirken har været
tilskrevet Bramante og kan sammen
med S. Biagio kæmpe om førstepladsen
inden for denne genre.

17:30

Ankomst til Perugia
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Fredag den 19. maj
09:00

Afgang til Assisi
Introduktion til Assisi med besøg i Chiesa di San Francesco – derefter rundtur
på egen hånd.
Assisi er uvægerligt knytte til den
hellige Frans’ navn. Det enorme
franciskanerkloster tegner da
også byens fysiske profil og er
synligt på lang afstand. Den
tilhørende kirke i to etager er ikke
mindst berømt for sine helt
enestående fresker udført af en
række af middelalderens mestre
(bl.a. Ciambue, Giotto og Simone
Martini) - et billedoplevelse, der i sig selv kan foranledige til mange timers
nydelse. Den gamle by har imidlertid også en del andet at byde på, ikke mindst
et meget velbevaret romersk tempel, interessante ruiner af det romerske
forum under middelaldertorvet … og et par uimodståelige middelalderkirker.

14:30

Afgang til Ipogeo dei Volumni (Perugia)
Neden for Perugia standser vi og
besøger det fascinerende Ipogeo dei
Volumni – en underjordisk ”gravbolig”
indhugget i tufklippen for den etruskiske
Volumius-familie.

15:45

Afgang til Perugia med ankomst ca. 16:00

19:30

Afskedsmiddag.

Lørdag den 20. maj

06:30

Afgang til lufthavnen

11:25

Afgang med SAS til Kastrup.

14:00

Ankomst Kastrup.

NB: Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.
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Praktisk information og tilmelding:

Vi bor på Hotel la Rosetta, Piazza Italia, 19, 06121 Perugia PG, Italien. Hotellet er centralt placeret i Perugia.
Pris i delt dobbeltværelse er: 12.250 kr.
Pris i enkeltværelse: 15.250 kr. (NB: Begrænsede antal værelser til rådighed)
Rejsen gennemføres ved minimum 20 deltagere.
Guide på turen er arkæolog Thomas Roland.
Prisen inkluderer: Fly med SAS t/r København til Fiumicino Lufthavn i Rom, morgenmad, to fælles middage,
entré de steder, som vi i fællesskab besøger og, ikke mindst, rundvisning af Thomas Roland. Vi bliver hentet
i lufthavnen af bus, som er med os under hele rejsen.
Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.
Deltagelse kræver medlemskab af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur eller en
medlemsforening. Er du ikke medlem af By og Land Danmark, kan du melde dig ind her.
A conto på 3.000 kr. pr. deltager indbetales senest den 8. januar 2023 til Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur konto: reg. 3121 konto 5095700. MobilePay på nr.: 85969 HUSK at påføre FULDE
deltagernavn(e) som anført i pas
Resterende beløb på i alt 9.250 pr. deltager, ved delt dobbeltværelse, og ved enkeltværelse 12.250 kr.
indbetales senest den 23. februar 2023 på konto: reg. 3121 konto 5095700. Husk at påføre FULDE
deltagernavn(e) som anført i pas.
Rejsen arrangeres i samarbejde med rejsebureauet Viktors Farmor, som er medlem af rejsegarantifonden.
Vær dog opmærksom på at, din personlige rejse- og afbestillingsforsikring skal tegnes gennem eget
forsikringsselskab.
NB: Turen vil medføre en del byvandring ad gader med stigninger og trapper, så fod- (og ben-)tøjet skal
være i orden!
For yderligere information; henvendelse til: By og Land Danmark, Karen Margrethe Olsen
karenmargretheolsen@byogland.dk, mobil: 23110984.
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