UMBRYJSKIE DUSZKI
Umbria
Termin: 28.05–06.06.2021
Symbol imprezy: KUD 01
Cena: 2 800 PLN
Zaliczka: 800 PLN

Duszki, to przenośnia podkreślająca czar umbryjskich miast oraz otaczającej je natury.
Kamienne osady położone na łagodnych wzniesieniach z uroczymi zaułkami i licznymi
świątyniami, nad którymi unosi się atmosfera dawnych czasów. Strome iglice, harmonijne
kopuły, cudowne fasady, milczące nawy, które pilnują antycznych arcydzieł. Kościoły, które
spotyka się tutaj dosłownie co krok są świadkami trwającej tysiąclecia wiary. A ponad nimi
wygodne ścieżki, które w otoczeniu gajów oliwnych i winnic prowadzą na wzgórza, z których
rozległa panorama otwiera widok na bajkowe pejzaże zielonych dolin i wyrastających ponad
nimi różowych miasteczek. Tak, w Umbrii aż roi się od miejsc absolutnie niepowtarzalnych,
tworząc w całości unikalną scenografię połączoną wszechobecnym ornamentem
duchowości. Nie zabraknie także czasu na chwilę medytacji w otoczeniu dzieł sztuki, czy też
przy lampce dobrego wina w cieniu średniowiecznej zabudowy. Zapraszamy na spacerek w
sercu Umbrii oraz podróży, podczas której towarzyszyć nam będą dobre duszki.

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu. Hotel położony jest w cichej okolicy na
obrzeżach Perugii w odległości 1,5 km od głównej alei miasta ulicy Corso Vannucci.
Wieczorne spacery po wąskich uliczkach średniowiecznego centrum będą magicznym
zakończeniem każdego dnia. Zakwaterowanie w hotelu. Spotkanie z przewodnikiem.
Prezentacja programu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3.
Śniadanie. Przejazd autokarem do Collepino (600 m n.p.m.). Różowa skała z Monte Subasio,
użyta do budowy miasta oddaje chromatyczny efekt, dlatego też osada zwana jest Borgo
Rosa. Zejście szlakiem wzdłuż akweduktu rzymskiego, który w czasach antycznych

doprowadzał wodę do położonego poniżej Spello. Szlak wiedzie wśród gajów oliwnych po
obszarze Splendita Colonia Julia, z którego rozciąga widok rozległą dolinę Valle Umbra.
Zejście do wykutego z różowego kamienia, średniowiecznego miasteczka Spello (280 m
n.p.m.). Przejście kamiennymi uliczkami do XIII-wiecznego kościoła Santa Maria Maggiore, w
którym znajdują się fantastyczne dzieła Pinturicchiego i Perugina. Czas wolny. Powrót
autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 2 godz. Różnica poziomu na szlaku: zejście 320 m. Długość szlaku 6
km.
Dzień 4.
Śniadanie. Przejazd autokarem do Asyżu (424 m n.p.m.). Miasto Świętego Franciszka i Klary.
Przejście częścią miasta do katedry Świętego Rufina za którą zaczyna się szlak prowadzący w
głąb dominującej nad miastem Monte Subasio (1.290 m n.p.m.). “Święta Góra” kryje na
wysokości około 800 metrów nad poziomem morza Pustelnię Carceri, w której Święty
Franciszek spędzał czas na medytacji. Na bocznych grzbietach Subasio kryje się wiele
średniowiecznych pustelni otoczonych gęstwiną drzew, strzelających w górę cyprysów i
zielonych modrzewi. Zejście do Asyżu panoramicznym szlakiem z widokiem na rozległą
Dolinę Umbrii. Zwiedzanie miasta i czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 380 m, zejście 380 m.
Długość szlaku 8 km.
Dzień 5.
Śniadanie. Przejazd autokarem do osady Torri (500 m n.p.m.). Przejście grzbietem Monti
Martani, który oddziela równinę Spoleto i Todi. Liczne osady, fortyfikacje i obronne baszty
świadczą o ważnym terenie granicznym wpływów feudalnych czasów średniowiecza. Torri i
Barattano, to pierwsze osady na szlaku, które przez swą kamienną zabudowę, łuki, wieże i
urocze zaułki tworzą kreacje miejsc, w których sekretne życie mieszkańców wzbudza
zachwyt. Z Barattano krótkie podejście szlakiem odkrywa widok na Media Valle del Tevere
oraz wysoko na horyzoncie miasteczka Todi i Monte Castello di Vibio. Dalej zejście do
uroczego miasteczka San Terenziano (515 m n.p.m.) z zachowanymi murami obronnymi oraz
anonimowym romańskim kościółkiem z kryptą (dodecastile) podpartą dwunastoma
kolumnami. Następnie przejazd do średniowiecznego miasta Todi, gdzie liczne wąskie
uliczki, romantyczne zaułki, schody, tajemnicze przejścia, oddają charakter dawnych czasów.
Czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 100 m, zejście 150 m.
Długość szlaku 6 km.
Dzień 6.

Śniadanie. Przejazd autokarem do kamiennej osady Bazzano (380 m n.p.m.) należącej do
terytorium Spoleto. Podejście leśnym szlakiem na wzgórze Carvello (470 m n.p.m.) i dalej w
scenografii oliwnych drzew zejście do malutkiej osady Eggi (325 m n.p.m.), o antycznej
historii, zachowanych średniowiecznych fortyfikacjach oraz sugestywnym cyklu fresków w
kościele San Michele Arcangelo. Następnie podejście do przełomu łagodnych wzgórz
otaczających Spoleto oraz wejście do miasta od strony spektakularnego akweduktu Ponte
delle Torri, który ma 240 m długości i opiera się na dziesięciu 80-metrowych łukach. Spoleto
jest zdecydowanie najbardziej urokliwym miastem środkowych Włoch. Sławę zawdzięcza
przede wszystkim wielkiemu letniemu festiwalowi sztuki. Wyróżnia się liczbą romańskich
kościołów, średniowiecznym charakterem i niezwykle malowniczym położeniem. Czas wolny.
Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 4 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 250 m, zejście 250 m.
Długość szlaku 8 km.
Dzień 7.
Śniadanie. Przejazd autokarem do Panicale (431 m n.p.m.), małe średniowieczne miasteczko
położone na wzgórzach nieopodal Lago Trasimeno. Urocze zaułki, belweder z widokiem na
jezioro oraz fresk Męczeństwo świętego Sebastiana malowany przez Perugina, to atrakcje
warte uwagi. Podejście wśród drzew oliwnych na grzbiet wzgórza dzielącego Panicale od
Paciano, skąd otwiera się widok na Lago di Chiusi i Lago di Montepulciano. Dalej zejście do
miasteczka Paciano (391 m n.p.m.), gdzie antyczne bramy miasta przerywają ciąg obronnych
murów. Czas wolny na eleganckim placyku w cieniu wieży zegarowej. Następnie przejazd
autokarem do Montefalco (Góry sokoła). To średniowieczne miasteczko słynie z pysznego
wina Sagrantino, pięknych widoków oraz zabytków sztuki malarskiej. Spacer uliczkami miasta
do kościoła św. Augustyna i kościoła św. Franciszka z cyklem renesansowych fresków
przedstawiających życiorys świętego, namalowanych przez słynnego mistrza Benozza
Gozzolego. Czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 2 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 200 m, zejście 200 m.
Długość szlaku 5 km.
Dzień 8.
Śniadanie. Przejazd autokarem w okolice Monte Ingino (770 m n.p.m.), góra położona nad
Gubbio. Podejście do Katedry Świętego Ubalda położonej na szczycie Monte Ingino (908 m
n.p.m.). Ubaldo jest patronem miasta oraz jednym z wielkich reformatorów życia zakonnego
we wczesnym średniowieczu. Następnie zejście szlakiem Świec – Stradone dei Ceri do szlaku
Akweduktu. Zejście do wąwozów Gola del Bottacione wyrzeźbionych przez rzekę, które
odkrywają geologiczną historię sedymentacji skał od czasów antycznej Tetydy oraz proces
górotwórczy Apeninów. Następnie przejście do miasta Gubbio (430 m n.p.m.), spacer
przepięknymi uliczkami jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Umbrii:
Palazzo dei Consoli, Palazzo Ducale. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 3 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 180 m, zejście 480 m.
Długość szlaku 7 km.
Dzień 9.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 10.
Przyjazd do kraju.

Cena zawiera:









7 noclegów w hotelu*** w Perugii w 2–3-osobowych pokojach z łazienką,
telewizorem i telefonem;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (dwa dania
ciepłe, warzywa, deser serwowane do stołu);
opiekę pilota;
przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie MULTITRAVEL (patrz tabela obok);
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
opłatę pobytową;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:




obowiązkowej opłaty na miejscu za przewodnika (5 dni na szlaku przy min. 40
uczestnikach) – 60 EUR;
biletów wstępu do muzeum – ok. 15 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 800 PLN.

Uwagi:




Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na
kilkugodzinny marsz.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn
niezależnych od Biura program może ulec zmianie.

