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ÚMBRIA 
La regió desconeguda 

 
 
 

Serà la suggestió de la regió, serà un cert aire 
encantat que es respira arreu, però qui visita 
Úmbria acaba pensant tard o d’hora que Sant 
Francesc, el poètic sant que parlava amb els 
animals, només podia haver nascut aquí, en 
aquesta regió de natura sempre verda, 
encantadora, radiant; en aquests poblets on el 
concepte de centre històric s’eleva a la màxima 
expressió; aquí on trobem ciutats medievals i 
renaixentistes sorprenents com Assís, Spello, 
Spoleto, Orvieto o Bevagna, amb centres 
històrics embellits per monuments, palaus i 
esglésies de qualitats artístiques inestimables. 
I ressorgint enmig de tots ells, Perugia, la seva 
capital, una magnífica ciutat plena de riquesa, 
on la magnificència de les seves obres 
arquitectòniques i dels seus tresors artístics és 
enlluernadora. Tots aquests indrets, a més a 
més, estan envoltats d’autèntiques joies de la 
natura com les cascades de les Marmore i la 
plana de Castelluccio, on cada any hi té lloc un 
dels espectacles de la natura més bells del 
món, la fioritura, la floració de milions de flors 
que fan que l'altiplà es transformi en una 
paleta de colors increïbles, amb milers de 
matisos. Nosaltres ho visitarem tot coincidint 
amb aquesta floració i ho combinarem amb 
bons allotjaments i una bona taula tal i com es 
mereix aquesta regió italiana, una de les grans 
desconegudes. Us hi animeu? 

 

SORTIDA 3 de juliol de 2023 

 
 
 
1r Dia. Barcelona – Roma – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Perugia. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Roma. En aterrar recollirem l’equipatge 
i ens dirigirem a la població d’origen etrusc d’Orvieto, que domina la vall del riu Paglia des d’una 
imponent roca de tova. Coneixerem la Catedral del s XIV, obra mestra de l’arquitectura gòtica 
italiana i ens perdrem en les coves i passadissos subterranis d’època etrusca excavats sota la 
ciutat. Abans de dinar gaudirem de la panoràmica des de dos punts clau. En primer lloc ens 
adreçarem a la fortalesa d’Albornoz del segle XV ara convertida en parc públic; per abastir-la 
d’aigua es va construir el pou de Sant Patrici, obra mestra de l’enginyeria del segle XVI. Tot seguit  
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pujarem a la torre del Moro, que amb els seus 47 metres d’altura és el punt més alt de la ciutat. 
A la tarda, camí de Perugia, ens aturarem a Civita di Bagnoregio. Amb origen etrusc i medieval 
hi accedirem creuant un estret pont accessible només per a vianants. Anomenada la ciutat que 
es mor per l’erosió de la roca de tova on està situada ens farà viatjar en el temps i ens oferirà 
una panoràmica espectacular. En arribar a Perugia, soparem i ens allotjarem a l’hotel on estarem 
les properes dues nits.  
 
2n Dia. Perugia – Castiglione del Lago – Torgiano – Perugia. 
Després d’esmorzar visitarem Perugia, coneguda per les muralles defensives que rodegen el 
centre històric. D’origen etrusc, els seus carrers i places tenen un fort caràcter medieval. Durant 
el recorregut pel casc antic de la localitat, distribuït al voltant del Corso Vannucci, trobarem la 
Piazza IV Novembre, dominada per la Fontana Maggiore, del segle XIII. Darrera seu veurem el 
Duomo, del segle XV, a l’interior del qual hi ha enterrats els papes Urbano IV i Martí IV. Durant 
la passejada també podrem veure alguns dels edificis religiosos del casc antic, com l’Oratori de 
San Bernardino, l’extravagant església de San Pietro o l’església de San Domenico. També 
coneixerem l’anomenada Rocca Paolina. Construïda pel papa Pau III a mitjans del segle XVI, 
aquesta fortalesa va ser el símbol del poder papal fins a finals del segle XIX. Amb els anys la part 
visible de la fortalesa seria completament destruïda, però es conservarien els subterranis, 
convertits en una autèntica ciutat sota terra. Acabada la visita realitzarem un taller de xocolata 
a la seu de la coneguda Perugina. Tot seguit ens adreçarem a Castiglione del Lago, a la riba del 
llac Trasimeno on dinarem a un restaurant local situat a l’interior de les magnífiques muralles 
del s XII. Després de dinar resseguirem el llac per l’altra banda gaudint de les vistes fins arribar 
a Torgiano, coneguda com la ciutat de l’Oli i el Vi. Construïda a l’època romana aquest 
encantadora població rodejada de vinyes i oliveres amaga el Museu del Vi situat al monumental 
Palau Graziani-Baglioni del segle XVII i el Museu de l’Oli, en l’entramat de cases medievals, que 
visitarem. Retorn a Perugia per sopar i allotjar-nos. 
 
3r Dia. Perugia – Assís – Spello – Bevagna – Valnerina. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit ens dirigirem per carretera a Assís per visitar la coneguda 
Basílica de San Francesco, on hi ha enterrat el sant del mateix nom. Aquesta basílica, declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, es va començar a construir l’any 1228, dos anys 
després de la mort de Sant Francesc. Durant segles, les anomenades església baixa i església alta 
varen ser decorades pels millors artistes de l’època, entre els que destaca Giotto. La seva obra 
més coneguda són els frescos de la vida de Sant Francesc, que es compten entre els més 
coneguts d’Itàlia. Durant la visita veurem les vertiginoses línies gòtiques de l’església alta i 
baixarem a l’església baixa, enriquida amb sumptuoses capelles laterals. Acabada la visita farem 
un recorregut per aquesta bonica localitat d’origen medieval. Durant la passejada anirem fins la 
Piazza del Comune i veurem les columnes del Temple de Minerva i la façana del Palazzo 
Comunale, entre d’altres edificis significatius. Tot seguit ens acostarem fins a la bonica població 
de carrers empedrats i façanes decorades amb flors de Spello, on farem una passejada abans de 
dinar a un bonic restaurant del centre de la població. A la tarda seguirem enclavats en l’època 
medieval durant la visita de Bevagna. Aquest cop recorrerem una població gairebé plana en 
oposició a les poblacions que hem conegut, on sembla que el temps s’hagi aturat a l’edat 
mitjana, per conèixer el Palazzo dei Consoli del s XII i les esglésies de  San Silvestro i San Michele 
Arcangelo també del segle XII. En acabar la visita ens allotjarem a un bonic hotel rural enmig dels 
turons de Valnerina on romandrem les properes dues nits. Sopar i allotjament. 
 
4t Dia. Valnerina – Castelluccio – Spoleto – Valnerina. 
Esmorzarem i aquest matí anirem a la població de Castelluccio de Nurcia per gaudir de tot un 
espectacle de la natura: la floració d’una vasta esplanada, situada a la depressió anomenada 
Piano Grande a 1.400 metres sobre el nivell del mar i sota el marc incomparable del Parc Natural  
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dels monts Sibil·lins, dedicada al cultiu de llenties. La delicada flor blanca de la llentia es barreja 
amb la de flors silvestres com roselles, margarites, tulipes i blauets creant un meravellós 
espectacle de colors. Dinarem rodejats d’aquesta magnífica vista i més tard ens arribarem a 
Spoleto. Aquesta ciutat, fundada pels huns, compta amb un ric patrimoni arquitectònic i artístic. 
Coneixerem el teatre romà del s I aC, les muralles medievals, el palau Comunale del s XIII i 
contemplarem la basílica paleocristiana de San Salvatore, Patrimoni de la UNESCO. En acabar la 
visita retornarem a Valnerina. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
5è Dia. Valnerina – cascades de Marmore – Narni – bosc de Bomarzo – Barcelona. 
Després d’esmorzar ens dirigirem a les cascades de Marmore, on el riu Velino desemboca al riu 
Nera. Amb un desnivell de 165 metres repartits en tres salts estan considerades unes de les més 
altes d’Europa. El seu nom es deu a les sals de carbonat de cal que un cop assentades a les roques 
els confereix un reflex blanc semblant als cristalls de marbre. Tot seguit anirem a Narni, situada 
dalt del canó que forma el riu Nera, on coneixerem el seu centre històric aturat entre l’edat 
mitjana i el Renaixement. Després de dinar a Narni anirem a conèixer el Bosc Sagrat de Bomarzo, 
un parc de gegantines escultures, construït al s XVI, que ens transportaran a un món de fantasia, 
presidit pel castell d’Orsini. Quan acabem la visita ens acostarem a l’aeroport de Roma, on 
agafarem el vol a Barcelona. En aterrar, i un cop recollit l’equipatge, donarem per acabat aquest 
viatge del que esperem en guardin un bell record. 
 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
2.590.- € (IVA inclòs) 

 

 
475.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Vueling, classe turista • Hotels de 5***** a Perugia i hotel rural amb encant 
a Valnerina • Pensió completa amb begudes incloses als àpats durant tot el viatge • Guia 
acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita d’Orvieto • Visita de Civita di 
Bagnoregio • Visita de Perugia, amb activitat al taller de xocolata • Visita de Castiglione del Lago 
• Visita de Torgiano amb els museus del Vi i de l’Oli • Visita d’Assís • Visita de Bevagna i Spello 
• Visita dels camps de Castelluccio • Visita de Spoletto • Visita de les cascades de Marmore • 
Visita del Bosc Sagrat de Bomarzo • Assegurança d’assistència en viatge  
 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


