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VANDRING PÅ PILEGRIMSVEI MELLOM TOSCANA OG ROMA 

23.4 – 30.4. 2020 

Bli med Tiramisu på en ukes vandretur langs Via Francigena 

gjennom landskap og byer preget av etruskerne, romerne, paver 

og mektige familiedynastier. «Via Francigena» var pilegrimenes 

hovedvei i middelalderen. Den gikk gjennom hele Europa, fra 

Canterbury i England via Frankrike og Sveits til Italia med Roma 

som et viktig mål.  

Toscana og Roma har utviklet seg til internasjonale turist-
destinasjoner, men området imellom har i stor grad ligget i 
skyggen. Denne provinsen kalles Tuscia. Her lever folk fremdeles 
sitt landsbyliv i de gamle og små byene. Mellom byene er det 
frodige jordbruksområder med vide beiteland, kornåkre, 
grønnsaker, fruktdyrking og fargerike veikanter. Viktigst av alt er 

kanskje produksjon av hasselnøtter.  Via Cassia har siden romertiden vært bindeleddet mellom Roma og Firenze. En stor del 
av den nye vandreturen går langs den gamle hovedveien. Enkelte steder kan vi fremdeles trø på de samme basaltsteinen 
som de romerske soldatene gjorde. 
Vi følger den merkete pilegrimsleden fra Montefiascone til Roma. Avstanden til Roma er 100 km, vi har valgt ut de fineste 
strekningene. Fotturen blir til sammen på 65 km, fordelt på 10 – 12 km hver dag. Bagasjen blir fraktet med buss, så på 
dagsetappene er det nok å ha med drikke og evt regntøy/ekstratøy. Vi legger opp til lunsj ca kl 13 og middag om kvelden, så 
de som trenger mellommåltid gjør smart i å ta med litt frukt eller smågodt i sekken. 
Vi overnatter to eller tre steder, sentralt i Montefiascone og evt i Viterbo.  De siste dagene bor vi på en gammel poststasjon 

utenfor Campagnano. Det praktfulle anlegget har historie tilbake til 1463. På 1600-tallet ble bygget overtatt av den mektige 

Chigifamilien som ved hjelp av en av Berninis lærlinger la grunnlaget for det som møter oss. Her er det historie i veggene – 

kombinert med lekkert svømmebasseng og renessansehage.   

Kjell Helle-Olsen er turleder sammen med daglig leder i Tiramisu. 

PROGRAM FOR TUREN: (programmet kan bli noe endret) 

Dag 1: 

Fly fra Stavanger med SAS kl. 06.00 via København til Roma med 
ankomst kl. 12.35. Fra Oslo kl. 09.10 direkte til Roma kl. 12.10. 
Buss fra Roma til utenfor byporten i Montefiascone, byen på 
kanten av et vulkankrater mellom Bolsenasjøen og Via Cassia, 600 
meter over havet. Liten byvandring og middag med vinsmaking. Vi 
får smake den berømte Est, est, est vinen 
 

 

Dag 2:  

Vi starter vandringen direkte fra hotellet. 

Etter å ha passert borgen følger vi den 

originale, steinlagte delen av Via Cassia, 

romerveien. Matpakke-lunsj. Turen 

avsluttes ved de varme kildene i «Terme 

del Bagnaccio», med 5 ulike bassenger, 

det varmeste holder en temperatur på 

opp mot 60 grader. Dagens turlengde 

11.5 km. Middag i Montefiascone eller 

Viterbo. 
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Dag 3 
 
Bussen tar oss til Viterbo. Det er største byen i 
Tuscia med 63000 innbyggere. Vi starter med en 
rundtur utenfor byen og opplever imponerende, 
nedskårne etruskerveier. Tilbake i byen blir det 
lunsj på egen regning og tid på egen hånd til 
shopping/utforsking av byen. Dagens turlengde: 10 
km.  
Middag enten i Montefiascone eller i Viterbo. 

 

 

Dag 4:  
Vi pakker ut fra hotellet. Bussen kjører oss til den 
lille byen Capranica, opprinnelig etrustisk. Vi følger 
Via Francigena gjennom byen og kommer ut i et 
flott natur- og kulturlandskap. Vi går på god sti 
gjennom Sutridalen, gjennom tett skog og åpne 
slåttevoller og kommer plutselig fram til perlen i 
Tuscia; Sutri. Dette er et av de mest spesielle 
stedene i hele det etruskiske området. Lunsj på 
byens torv, så en tur i den arkeologiske parken. 
Dagens turlengde: 10 km. Deretter kjører bussen 
oss til det hyggelige hotellet vårt i Campagnano. 
Her er det svømmebasseng, så ta med badetøy! 

 
 

Dag 5: 
Bussen kjører oss til det historiske senteret i 
Campagnano. Her har Orsini og Chigifamiliene satt 
sine tydelige spor. Denne dagen går vi nordover 
gjennom den gamle byporten.  Vi går bratt ned fra 
byen før vi passerer kirsebær og valnøttplantasjer 
forbi Monte Gelato-fallene. Det blir lunsj på en 
bondegård som bl.a. produserer safran. Etterpå går 
vi gjennom åpne og produktive jordbruksområder 
til bussen henter oss. Dagens turlengde 12 km. 
Middag på hotellet 
 
 

 

Dag 6  

Her har Orsini og Chigifamiliene satt sine tydelige 
spor. 
Turen denne dagen starter også ved Porta Romana, 
men denne dagen går vi sørover. Dette er nok den 
dagsetappen med mest opp- og nedstigning: Dette 
er også en Korsvei og vi tar en stopp ved kapellet 
Madonna del Sorbo fra 1427. Så til byen Formello 
på andre siden av dalen. Lunsj i Formello.  
Etter lunsj kan du se nærmere på den lille byen og 
gå opp «pilegrims-trappen» i tårnet i Palazzo Chigi. 
Dagens turlengde: 10 km. Bussen henter oss og 

kjører oss til hotellet. Middag på hotellet.  
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     Dag 7 

I dag setter vi kursen mot Roma. Vi starter ved 
nordre port til natur-parken «Parco 
dell’Insugherata». Det er helt uvirkelig at en slik 
overgrodd naturpark ligger midt inne i hjertet av 
Roma. Her kan det være lurt å ha på langbukse. Så 
kommer vi inn i travle boligområder nær Monte 
Mario stasjon. Her venter bussen og kjører oss de 
få kilometerne til inngangen til Monte Mario-
parken. Matpakke-lunsj før vi fortsetter rundt det 
kjente Observatoriet og til «gledesbakken» hvor vi 
for første gang kan se turens mål: Peterskirken. Vi 
fortsetter ned den bratte steinsatte gangveien, og 
ender opp på Petersplassen! Middag i nærheten. 
Buss/ bane tilbake til hotellet. Dagens turlengde: 
12 km.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 8 
Hjemreise etter frokost. Flyet til Oslo går direkte kl. 13, i Oslo kl. 16.10. Til Stavanger kl. 13.25 om København, 

ankomst Stavanger kl. 17.40. 

Pris: Kr 17.900 enkeltromstillegg kr.2.700. Prisen kan bli 
justert i forhold til utviklingen av euroen. 
 
Prisen inkluderer: 
Flyreise med flyskatter fra Stavanger 
Transport alle dager 
Dobbeltrom med frokost på 2 (evt 3) utvalgte hoteller 
Middag med drikke (2 glass vin e.l.) hver dag 
Lunsj eller matpakkelunsj alle dager utenom dag 1, 3 og 8. 
Vinsmaking i Montefiascone 
Inngangspenger i Terme del Bagnaccio 

 
Prisen inkluderer ikke: Tips, drosje, vann til drikke på turene, mellommåltid for de som har behov for det. 
 
Depositum kr. 3000 blir fakturert ved påmelding. Rask påmelding. Forbehold om nok deltakere. 
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