
Vejen til Rom – Via Francigena 2020
 

Lørdag d.18. april – Lørdag d. 25. april 
 

Pris: Kr.10.450,- 
                                                                                                                
Rejseudbyder: Vagabond Tours, CVR nr.28114729,
Rejsegarantifonden nr.1642. 
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, mobil: 2398 1917                        
Turleder DVL: Erik Olsen, mobil: 2341 9268 

 
Dagsprogram  

 
Dag 1. Ankomst til Lucca                                                                      
Ankomst med fly til Pisa og herfra bus til Lucca (ca. 45 min). Vi går en tur i 
Lucca og ser den historiske bykerne med romerske perler som amfiteater, 
forum, bymur og domkirken med det berømte Volto Santo-crucifiks, byens 
smukke pladser og Guinigi middelaldertårn med egetræet på toppen. 
Overnatning i Lucca. Fælles aftensmad. (-/-/A) 



Dag 2. Fra Lucca til San 
Gimignano                                                         
Vi har en kort transfer til byen San Miniato Alto, 
smukt beliggende på en bakketop.  Herfra 
begynder dagens første vandring, som 
indbefatter en smuk strækning på Via 
Francigena fra San Miniato Alto til Pieve de 
Coiano.  Vandring ca. 9 km 
Fra Pieve de Coiano kører bussen os til 
Gambassi Terme (kurby med kildevand og 
vinmarker) med start på dagens anden 
vandring. Vi følger grusvejen og går frem til 
udkanten af San Gimignano, der med sine 
middelalderlige tårne dukker frem bag 
vinmarker, oliventræer og cypresser.
Vandring ca. 9 km. 
Indkvartering på hotel  (M/-/-)
 
Dag 3.Fra San Gimignano til Siena    
Kort transfer til Cracciano d´Elsa, hvor dages første vandretur begynder. Vi 
vandrer en strækning, der går mellem marker ad hvide grusveje. Vi når den 
enestående velbevarede middelalderbjergby Monteriggioni, som bestemt er 
et besøg værd, med sin høje fæstningsmur med 14 tårne. 
Vandring ca. 9 
km.     
Frokosten spiser vi 
i Monteriggioni. 
Derefter er der 
mulighed for endnu 
en vandring fra 
Monteriggioni 
gennem Siena- 
bakkerne til Pian 
Del Lago, hvor 
vandreturen slutter. 
Vandring ca. 9 
km. Herfra kører 
bussen os til 
Siena, hvor vi 
indkvarteres på 
hotel. (M/-/-) 



Dag 4. Fra Siena til Val D`Orcia                                                                   
Kort transfer til Isola d´Arbia, hvor dagens første vandretur starter. Ruten går 
smukt igennem Sydtoscanas bakkede landskab Val d`Arbia til Monteroni.  
Vandring ca. 9 km.                       
Herfra kører vi en kort tur i bus til byen Buonconvento. Byen, som vi besøger, 
ligger midt på en slette bag imponerede mure. Derfra vandrer vi til byen 
Torrenieri, kommer til dalen Val d`Orcia og fortsætter til vandreturens 
endemål, byen San Quirico d`Orcia.  Vandring 9 km.  
Indvartering på hotel. (M/-/-)            
 
Dag 5. Fra Val d`Orcia til Bolsena-søen 
Vandreturen starter i vores overnatningsby med kurs mod Vignoni og kurbyen 
Bagno Vignoni, hvis varme kilder blev brugt til offentlige bade i romertiden og 
middelalderen - her holder vi en pause og hviler fødderne i de varme kilder.  
Vi vandrer videre til de befæstede byer Rocca d`Orcia og Castiglione d`Orcia 
i horisonten. Vandring ca. 6 km. En kort transfer bringer os til byen 
Radicofani på toppen af en basaltklippe (766 m), hvorfra vandreturen går ned 
på den modsatte side, og vi når Ponte a Rigo.  Vandring ca. 9 km. Vi kører i 
bus til Bolsena, hvor vi indkvarteres for overnatning på hotel. 
(M/-/A)                                
                                                                                                                     
                                                    



Dag 6. Lago de Bolsena til Rom 
Vi har en kort køretur til Montefiascone, hvor vi besøger den gamle bydel. 
Herfra vandrer vi ad en brolagt romervej til bussen, som efter ca. 6 km samler 
os op. Herfra kører vi til den gamle by Sutri som har et etruskisk (før-romersk) 
amfiteater. Tid på egen hånd til at opleve byen og spise frokost. Om 
eftermiddagen kører vi til Rom.  
Overnatning i Rom. (M/-/-)                                           
 
Dag 7. Rom 
Vi har en hel dag til at udforske Rom. Byen har en overvældende rigdom af 
imponerende monumenter (såvel som hyggelige kvarterer), f.eks. 
Colosseum, Forum Romanum, Platinerhøjen, Peterskirken, Pantheon, Den 
Spanske Trappe, Trevi-fontæne, Pizza Navona og Vatikanstaten med 
museum. Afskedsmiddag. (M/-/A)                                                    
                                                                                                                           
                                                                                                   
Dag 8.Hjemrejse                                                  
Turen slutter efter morgenmaden. Vi tager tog til lufthavnen og flyver fra Rom 
til København. (M/-/-) 
 
Dagsprogrammet er udarbejdet på grundlag af de senest 
tilgængelige oplysninger. Der tages forbehold for ændringer  

Sværhedsgrad 2 
Overvejende moderate 
dagsvandringer, i et let kuperet 
terræn. 
 
Udstyr 
Vandrestøvler og evt vandrestav/ 
stave. 
Vandrestav/stave bedes du pakke i 
din kuffert, da de ikke kan komme 
med i flyet som håndbagage.  
 
Vandringerne 
Vi har følgebus med på hele turen. 
Turen er tilrettelagt, så der de fleste 
dage er en formiddagsvandring på 
omkring 9 km. Man kan vælge at 
vandre det fulde vandreprogram eller 
fravælge etaper. 



 
Overnatning 
På denne tur overnattes i dobbeltværelser på 2-3-stjernede hoteller med eget 
toilet og bad. Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg   
  
Bindende tilmelding 
Din tilmelding er bindende, idet flybillet bestilles straks efter at vi har 
modtaget din bestilling.   
Tilmelding pr mail til:  Erik Olsen mail: enghave21@gmail.com           
 
Inklusive 
Fly København-Pisa og fly Rom-København 
Morgenmad alle dage 
Overnatning på 2-3-stjernede hoteller i delt dobbeltværelse 
Aftensmad x 3 (dag1+5+7)                                                                            
Bus med på hele turen 
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, mobil: 2398 197, 
mail:ki6akwb@gmail.com 
Turleder DVL: Erik Olsen, mobil: 2341 9268, mail: enghave21@gmail.com 
 
 
Eksklusive 
Drikkevarer 
Frokost alle dage 
Aftensmad x 4 (dag 2+3+4+6) 
Evt. entre til museer, klostre mm. 
Evt. metrobillet (fridag dag 7) 
Enkeltværelse (kan bestilles, kr.1.700,-) 
 
 


