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Op zoek naar de mooiste dorpen van Umbrië (W006 UMB) 
Een 7 daagse wandelreis voor een wandelaar met een stevig pas 
 

 
 
Deze bijzondere wandelreis voor een meer expert wandelaar is een verrassende 
ontdekking van meer of minder bekende, maar altijd even fascinerende, umbrische stadjes 
en dorpen, . U wandelt over rustige landwegen, omgeven door een prachtig landschap 
met heuvels bedekt met zilvergroene olijfbomen en vruchtbare wijngaarden. Umbrië 
wordt al sinds de Romeinse tijd geprezen om zijn pure schoonheid, om zijn groene natuur, 
talloze meren, rivieren, verfrissende bronnen, bergbeekjes en watervallen. Het is een 
gemakkelijke, niet al te vermoeiende wandeltocht, voornamelijk in de vallei en in de 
lagere heuvels rondom de Valle Umbra. Het is een zoektocht naar de schilderachtige, 
authentieke middeleeuwse dorpen en stadjes, zoals Assisi, Spello, Foligno, Bevagna, 
Montefalco, Collemancio, Torgiano en Perugia. U heeft genoeg tijd om na de wandeling de 

verschillende dorpen in alle rust te bezoeken, genietend van hun gezellige sfeer. 
 
De eerste wandeling begint in Assisi, gebouwd op een uitloper van de berg Monte 
Subasio, Op het hoogste punt van de stad ligt de Rocca Maggiore (505 m). Deze markante 
stad, een bedevaartsoord met smalle steegjes, gastvrije pleinen, tal van Romeinse 
overblijfselen en indrukwekkende middeleeuwse monumenten, zal prachtige en 
onvergetelijke vakantieherinneringen achterlaten. Op de tweede dag bereikt u het 
middeleeuwse stadje Spello, via de pelgrimsroute de Weg van Franciscus. Deze route 
brengt u naar de hermitage Eremo delle Carceri, waar Franciscus en zijn medebroeders 
zich terug trokken voor meditatie en gebed. Nu bevindt zich er een klein klooster. Over 
een panoramische route tussen olijfbomen en bossen daalt u af naar Spello. Het 
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fascinerende wandelpad over de Romeinse aquaduct brengt u naar het kleine, ommuurde 
Collepino. Dan daalt u af over de wandelpaden van Monte Subasio weer terug naar 
Spello. Van Spello volgt u weer de Weg van Franciscus, nu een vlakke route die u naar 

Foligno met zijn indrukwekkende kathedraal en het Palazzo Trinci brengt. Het tweede 
deel van deze wandelreis passeert grotere en kleinere ‘Borghi’ van Umbrië: het 
middeleeuwse Bevagna, het balkon van Umbrië, Montefalco, het kleine stadje Collemancio 
in de heuvels, Bettona bekend vanwege zijn ganzen gerechten feest, het wijnstadje 
Torgiano en Perugia, de hoofdstad van de regio, eindbestemming van deze mooie reis. 
Het stadscentrum is statig met zijn renaissance paleizen, vele musea en imposante kerken. 
U kunt er heerlijk ronddwalen door de vele middeleeuwse steegjes, het is een perfecte om 
te winkelen in de Italiaanse modezaken en er zijn gezellige kleine restaurantjes waar 
lokale heerlijkheden geserveerd worden. 
 

 
 

Periode: Van 01 april tot 31 oktober alle dagen van de week behalve: 
7 en 8 daagse reis: niet op donderdag en vrijdag 
10 daagse: niet op dinsdag en woensdag 
Exclusief de periode 07/08-20/08 
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Deelnemers: Vanaf 1 persoon 
 

Niveau: 3 (7 daagse reis) 
Een wandeltocht voor meer ervaren wandelaars met goede lichamelijke conditie.. U 
wandelt in een heuvellandschap met enige op- en neer wandelen en door de vallei. De 
wandelafstanden zijn lang. Wandeltijd ligt tussen 5 en 7 uur per dag; dagelijkse afstanden 
tussen 17 en 22 km met een gemiddelde wandeltijd van 3-4 km per uur.  
Totale km van de reis: 96 km 
 
Kort programma van de 7-daagse reis: 

Dag 1 Individuele aankomst in Assisi   
Dag 2 Spello (17,4 km) 
Dag 3 Spello – Collepino - Foligno (19,7 km) 
Dag 4 Foligno – Bevagna - Montefalco (19,8 km) 
Dag 5 Montefalco – Bevagna - Collemancio (22 km) 
Dag 6 Collemancio - Bettona – Torgiano en Transfer naar Perugia (17 km) 
Dag 7 Einde reis na het ontbijt 
 
Dagelijkse programma 7–dagen / 6-nachten 
 
Dag 1 Aankomst in Assisi   

Deze wandeltocht begint in Assisi.  
Overnachting met ontbijt in hotel **, *** of **** sterren. 
 
Dag 2 Assisi – Spello  

U verlaat het hotel en wandelt naar de hermitage van Franciscus op 830m hoogte. Deze 
hermitage is gebouwd op de plaats waar Franciscus en zijn medebroeders zich 
terugtrokken voor meditatie in grotten en in de stilte van de bossen. Deze route volgt de 
pelgrimsroute ‘De weg van Franciscus, die van La Verna naar Rome loopt. Een wandeling 
door olijfgaarden brengt u naar Spello. Overnachting in een *** of **** sterren hotel in het 
historische centrum. 
 
Overnachting met ontbijt in Spello 
Totaal niveauverschil: + 900m - 980m 
Wandeltijd: 6 uur 
Afstand: 17,4 km  
 

 
 
Dag 3 Spello – Collepino - Foligno  

Vanmorgen verlaat u Spello en wandelt over een wandelpad met mooie uitzichten. De 
route volgt een oud Romeins aquaduct en brengt u naar Collepino, een ommuurd dorp 
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gelegen op een heuvel. Vervolgens stijgt de route nog een stukje de Monte Subasio op en 
dan gaat u bergafwaarts tussen de olijfboomgaarden tot aan Spello waar u weer op de 
Weg van Franciscus komt, die over een vlakke route naar Foligno brengt. 

 Overnachting in *** of **** hotel. 
 
Overnachting met ontbijt in Foligno 
Totaal niveauverschil: + 555m -605m 
Wandeltijd: 6 uur 
Afstand: 19,7 km  
 

 
 
Dag 4 Foligno - Bevagna - Montefalco   

Vandaag in het begin een volledig vlakke route langs de rivier de Topino en vervolgens 

wandelt u over rustige landwegen bereikt u Bevagna, de oude Romeinse stad Mevania. De 
route gaat na Bevagna de heuvels van Montefalco in. Hier komen de bekende Sagrantino- 
wijnen vandaan. Deze bijzondere wijn wordt in een droge en als desertwijn geproduceerd.  
Overnachting in het oude centrum *** hotel, in een Guesthouse met Spa of in een **** hotel 
met Spa. 
 
Overnachting met ontbijt in Montefalco 
Totaal niveauverschil: + 347 m -127m 
Wandeltijd: 6,5 uur 
Afstand: 19,8 km  
 

 
 
 
Dag 5 Montefalco - Bevagna - Collemancio 
De wandeling van vandaag begint met een afdaling een mooi uitzicht op Bevagna. De 
route doorkruist het oude centrum en gaat dan de heuvels in. Collemancio ligt op een 
kleine heuvel in en kijkt uit over de Umbrische vallei. Het was tijdens de Romeinse tijd een 
belangrijke positie, want er zijn opgravingen van de nederzetting Urvinum Hortense 
gevonden. Overnachting in een goed hotel ***, B&B of agriturismo. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Collemancio  
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Totaal niveauverschil: + 574 m -536m 
Wandeltijd: 7 uur 
Afstand: 22 km  

 
Dag 6 Collemancio –  Bettona – Torgiano & transfer naar Perugia 

Een mooie wandeling door de heuvels die de valle Umbra omarmen. U wandelt over 
rustige landwegen en heeft mooi uitzicht op de Monte Subasio met Assisi en Spello. Het 
eerste doel van vandaag is Bettona, een kleine stadje van Etruskische origine gebouwd op 
een heuveltop. De route vervolgt verder door de heuvels en een mooie afdaling tussen 

olijfboomgaarden brengt u naar het wijnstadje Torgiano. Er is een interessant wijn- en 
olijfoliemuseum om te bezoeken en direct ernaast is een osteria kunt u de wijnen proeven. 
Aan het einde van de middag heeft u een transfer naar Perugia waar veel te zien is in het 
oude stadscentrum. Overnachting aan de rand van het historische centrum in een **** 
hotel 
 
Overnachting met ontbijt in Perugia 
Niveauverschil: + 427 m –702m 
Wandeltijd: 6 uur 
Afstand: 17km  
 

 
 
Dag 7 Einde van de wandelreis na het ontbijt 

Deze prachtige wandeltocht door de mooiste dorpen van Umbrië eindigt na het ontbijt 
 
Hotels:   

Standard:  
**, *** of **** sterren 
 
Superior:  
*** of **** sterren 
 
Prijzen per persoon 2023*:  
Tour 7 dagen: Assisi in ** hotel Euro 

In tweepersoonskamer 550 

In eenpersoonskamer 745 

Alleenreizende 820 

3rd persoon in driepersoonskamer 275 

Halfpensiontoeslag (5 diner: Perugia alleen B&B) 132 

  
Tour 7 dagen: Assisi in *** hotel  
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In tweepersoonskamer 573 

In eenpersoonskamer 777 

Alleenreizende 852 

3rd persoon in driepersoonskamer 310 

Halfpensiontoeslag (5 diner: in Perugia alleen B&B) 135 

  
Tour 7 dagen superior hotels / kamers  

In tweepersoonskamer 747 

In eenpersoonskamer 1.007 

Alleenreizende 1.082 

3rd persoon in driepersoonskamer 320 

Halfpensiontoeslag (4 diner: in Foligno en Perugia alleen B&B) 127 
 

* In Perugia op verzoek en met toeslag: Pasen 07/04-10/04, 29-30/04 en Perugia Jazz 
07/07-16/07 
 
Inbegrepen in de prijs: 

 6 nachten met ontbijt  

 Bagagetransport 

 Transfer van Torgiano naar Perugia 

 Gps tracks 

 Routebeschrijvingen en kaarten in Nederlands 

 lokale assistentie 

 Briefing in hotel van aankomst 

 tourinformatie  
 
Niet inbegrepen in de reis:  

 Toeristenbelasting. Deze wordt direct in de hotels betaald (Assisi en Perugia € 1,50 
a 2.50 p.p.p.n.)  

 Alles wat niet vermeld staat onder “Inbegrepen in de prijs” 
 

 

 

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 

www.ecologicotours.com  
www.meravigliosaumbria.com 

e-mail info@meravigliosaumbria.com 
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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