Bornholms Museumsforenings tur til Umbrien 3. – 9. oktober 2022.

Dag 1

Afgang Kbh. Lufthavn med SAS d. 3. oktober kl. 12.00 med ankomst Firenze 14.30
Bus Firenze – Perugia med stop I Cortona, hvor vi besøger domkirken, og hvis vi kan
nå det, Museo Diocecano med Fra Angelicos fantastiske bebudelsesmaleri.
I Perugia bor vi på det hyggelige Hotel Fortuna www.hotelfortunaperugia.com kun få
hundrede meter fra byens hjerte Piazza IV Novembre. Perugia har smalle og stejle
gader, så bussen kan kun køre frem til ca. 60 m. fra hotellet. På udflugtsdagene er
afgangen fra Piazza Partigiani, ca. 10 min. gang ned af rulletrapperne eller med lokal
minibus.

Dag 2

Vi går tur i Perugia og besøger det smukke Palazzo dei Priori med store samlinger af
byens store maler Pietro Vannucci, bedre kendt som Perugino. Derfra går vi tværs
over pladsen med den fantastiske fontæne og besøger Collegio del Gambio, hvor vi
ser de smukt udsmykkede sale, audienssalen og Johannes Døberens kapel. Vi bliver
på pladsen og besøger byens domkirke San Lorenzo, inden vi begiver os op ad en af
byens stejle gader til den imponerende etruskiske byport Arco Etrusco. På turen
tilbage besøger vi om muligt det fornemme 1800-tals palads Palazzo Baldeschi.
Resten af dagen på fri hånd.

Dag 3

Bustur til Foligno og Spoleto.
I Foglino går vi til den imponerende plads Piazza della Republica, hvor vi kan beundre
den smukke domkirke, der dog stadig er lukket efter det store jordskælv i 2016. Vi
besøger det fine museum i Palazzo Trinci og går derfra til det barokke overdådige
Oratorio della Crosifissa. Turen går videre med bus til Spoleto, hvor vi ser domkirken,
hvis facade af mange anses for Italiens smukkeste. Vi besøger basilica Sant´Eufemia
og ser naturligvis den svimlende 82 meter høje akvadukt, der i romertiden forsynede
byen med vand.
Dag 4

Tur til Assisi.
Vi kører med offentlig bus til Assisi og skifter sammen til de små busser, der kører ind
i byen.
I 1920 besøgte vennerne Olaf Rude og Jais Nielsen Assisi og oplevelsen af den
smukke by forandrede især Olaf Rudes maleri. Assisi er især kendt for Frans af Assisi,
der kunne tale med dyrene og grundlagde Fransciskanerordenen. Vi besøger kirken
og får rundvisning af en af munkene. Derefter er der fri i Assisi og retur til Perugia på
egen hånd.

Dag 5

Bustur til Umbertide, Civitella Ranieri og Citta di Castello.
Vi kører fra Perugia til Umbertide, hvor vi besøger vingården I Girasoli di Sant
Andrea– som nogle vil kende fra museets ferniseringsvine – over en frokost smager vi
kælderens vine inden vi fortsætter til et eksklusivt besøg på middelalderborgen
Civitella Ranieri, der i dag huset et berømt amerikansk artist-in-residency. Derfra
kører vi videre til Citta di Castello, hvor vi besøger Palazzo Albizzini med dets
overvældende samlinger af den italienske kunstner Alberto Burri. Herfra retur til
Perugia.

Dag 6

Bustur til Trasimeno og Fabro.
En hyggelig lørdagstur, hvor vi kører til den lille by Castiglione del Lago ved den
smukke Trasimeno sø. Efter et ophold ved søen fortsætter vi til Fabro, hvor vores
gode ven Bizhan Bassiri vil fortælle om Fondazione Bassiri og om de store planer for
et nyt udstillingssted og residency.
Derfra retur til Perugia, hvor vi slutter med en fælles afskedsmiddag.

Dag 7

Hjemrejse fra Firenze d. 9. oktober kl. 18.00 med ankomst i København kl. 20.10.
På turen til lufthavnen gør vi stop i Arezzo, der ikke uden grund kaldes Toscanas
middelalderperle. Her vil der være tid til at slentre i byen og eventuelt gøre de sidste
indkøb inden hjemturen.

Pris:
I delt dobbeltværelse pr. person

Kr. 10.495.-

I enkeltværelse pr. person

Kr. 11.995.-

Inkluderet i prisen:
•
•
•
•
•
•
•

Direkte fly med SAS København – Firenze t/r.
Bustransfer Firenze – Perugia t/r.
6 nætter på hotel Fortuna
Morgenmad dag 2 – 6.
De i programmet nævnte udflugter og entréer.
Frokost og vinsmagning i Umbertide
Afskedsmiddag i Perugia.

Tilmelding til vda@bornholms-kunstmuseum.dk senest mandag d. 2. maj 2022

OBS: Rejsen er kun for medlemmer af Bornholms Museumsforening

