PROGRAM: TREVI MED OPERA UNDER ÅPEN
HIMMEL
5 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Ankomst – middelalderbyene Narni og Trevi
Lunsj, middag
Om morgenen flyr vi med Norwegian direkte til Roma. Vårt første stopp på turen er
middelalderbyen Narni hvor vi ankommer midt på dagen. Her skal vi nyte vårt første av
mange måltider i Umbria, en hyggelig treretters lunsj med tilhørende vin.
Vi ankommer Trevi tidlig kveld og sjekker inn på hotell Antica Dimora alla Rocca som ligger i
hjertet av byen, i et renessansepalass fra Trevis storhetstid på 1500-tallet. Det er en helt
spesiell opplevelse å bo i en middelalderby. Du trenger ikke ta mange skritt før du finner en
hyggelig kafé, et middelaldersk herskapshus eller en benk med utsikt over landskapet. Alt er
autentisk, koselig og av høy kvalitet. En herlig middag venter om kvelden i hotellets
restaurant.
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Har du lyst, kan du bli med på en liten kveldstur og oppleve Trevis snirklete, smale og
sjarmerende gater. I den historiske delen av byen finner du noe interessant i nesten hver
eneste krik og krok. Tiden har nærmest stått stille arkitektonisk – her er murer og søyler
bygget av romerne, porter og buer vakkert utsmykket med fresker og inskripsjoner. De
mange palassene ble oppført av adelsfamilier som tjente seg rike på byens gull – olivenoljen.

Dag 2

Assisi og den lille landsbyen Torre del Colle
Frokost, lunsj, middag
Assisi står på dagens program, en halvtimes kjøretur fra Trevi. Byen ligger på toppen av en
åskam med utsikt over Appeninene. Her ble Italias store helgen, Frans av Assisi født i 1181, og
her oppstod fransiskanerordenen. Katolikker fra hele verden valfarter til den berømte
dobbeltkirken med den hellige Frans grav. Vi opplever samtidig Assisis spesielle atmosfære
til fots gjennom de smale, svingete gatene samt det romerske Minervatempelet som i dag
benyttes som kirke. Assisi er en ualminnelig vakker by som oser av historie.
I den lille landsbyen Torre Del Colle med kun 33 (!) innbyggere, spiser vi lunsj i en gammel
stemningsfull olivenmølle. Byen er et klassisk eksempel på hvordan samfunnene i
middelalderen var bygget opp med smale, kronglete gater rundt en bakketopp, og med
markene spredd utover i dalen.
Middag inntas på vårt hyggelige hotell. Vertskapet Valentina med ansatte, gjør alt for at du
skal ha et perfekt opphold. Marco står for matlagingen, og det gjør han med stor lidenskap
og kjærlighet. Alle måltider akkompagneres av lokale viner som er tilpasset maten.

Dag 3

Spoleto og opera
Frokost, lunsj, middag
Turen går til den vakre middelalderbyen Spoleto. Den gamle bydelen, omkranset av
bymuren, byr på en imponerende middelalderborg som nærmest vokter over byen. Innenfor
murene kryr det av små hyggelige gater og grender. Spoleto har til og med et gammelt
romersk amfiteater. Basilica di San Salvatore er i all sin enkelhet, en vakker kirke. Det er ikke
den største, fineste eller eldste, men helheten gjør utslaget: plassen som omkranser kirken,
den ærverdige kirkegården og freskene. Prikken over i-en er den romerske akvedukten, hvor
vannledningen er hevet 70 meter over dalens bunn. Et imponerende skue.
Vi returnerer “hjem” til Trevi hvor vi også spiser lunsj. Resten av ettermiddagen kan du
utforske Trevis smale gater og smug. Eller finn deg en koselig uteservering, bestill en
espresso og bare nyt det lokale livet. Hotellet har også et lite basseng, og om været tillater
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kanskje du vil slappe av med en god bok.
I kveld spiser vi tidlig middag på hotellet for etterpå skal vi i operaen. Kjøreturen til
utendørsarenaen Sferisterio di Macerata tar vel en times tid. Forestillingen vi opplever
denne sommerkvelden er Puccinis Tosca. Atmosfæren og stemningen i arenaen er noe du vil
huske lenge!

Dag 4

Rasiglia - Umbrias lille Venezia
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost går turen til landsbyen Rasiglia, kjent som Umbrias bittelille Venezia. En koselig
landsby bestående av omtrent 50 steinhus,- det er faktisk flere enn det er innbyggere!
I landsbyen er det trange smug, og små trebroer som frakter deg over bekker og små
fossefall. I gamle dager blomstret Rasiglia takket være de forskjellige vannveiene som gikk
gjennom byen. Vannkraften ble brukt til møller, ullspinneri, veveri, farging og bearbeiding av
stoffer. Etter andre verdenskrig ble fabrikkene flyttet til de større byene i området, og i dag
teller landsbyen kun 40 innbyggere.
Vi rusler langs kanalene som flyter mellom husene og kjenner på den unike stemningen.
Lunsjen spiser vi sammen på en lokal restaurant.
Vel tilbake i Trevi deler vi dagens opplevelser over en velsmakende middag i hotellets
restaurant.

Dag 5

Vin- og blomsterbyen Spello
Frokost, lunsj, middag
I dag fokuserer vi på vin. De grønne åser og det varme klimaet har skapt perfekte
forutsetninger for å dyrke druer. Vi besøker den eldste vingården i Montefalco,
Scacciadiavoli, der det blir smaking av edle varer. Vingården ble startet i 1884, drives nå av 4.
generasjon i rekken og har 35 hektar med vinmarker. Sagrantino er den lokale stolthet,
kraftfull og velsmakende, og etter manges mening vel på høyde med Brunello og Amarone.
Montefalco er også kjent som «Umbrias balkong», takket være beliggenheten på en
bakketopp midt i dalen er det en fantastisk utsikt fra den idylliske byen.
Dagens lunsj inntas i koselige Spello, kjent som blomsterbyen! Etter disse velsmakende
opplevelser returnerer vi til Trevi. Om kvelden møtes vi nok en gang til en deilig middag på
hotellet.
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Dag 6

Hjemreise
Frokost
Allting har en ende, også våre deilige dager i Umbria. Etter en tidlig frokost setter vi kurs
mot Roma og hjemreisen til Norge. Direkteflyet til Norwegian har avgang ved lunsjtid.
NB: Rekkefølgen i dag til dag-programmet kan bli endret.
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