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PÅ PILEGRIMSVEI SØR FOR ROMA 

En kulturhistorisk vandring med turleder Kjell Helle-Olsen  

27.9 – 4.10 2019 
 

 

 

En vandring langs den gamle pilegrimsveien Via Francigena sør for Roma er mye 

mer enn en fottur. Det er en vandring gjennom historien og gjennom noen av de 

vakreste og mest ukjente områdene av Italia.  

 
«Via Francigena» var pilegrimenes hovedvei i middelalderen. Den gikk fra Nord-Europa via Frankrike og Sveits 
til Italia. Roma var et viktig mål, men ruta fortsatte sørøstover mot det hellige land, først langs Via Appia Antica 
til Castelli Romani. Videre gikk pilegrimene tvers gjennom Italia til Adriaterhavskysten. Langs kysten fulgte de 
Via Traiana til havnene i Bari og Brindisi. Derfra tok de båt over havet mot Jerusalem. 
 

Tiramisu – reiser med smak har i flere år laget vandreturer langs Via Francigena gjennom Toscana. For et år 
siden fortsatte vi denne turen videre sørover. Denne turen er svært forskjellig fra den vi kjenner fra vandringene 
i Toscana. Første del går i de vulkanske Albanerfjellene – andre del på gammel havbunn i Puglia. Vi har lett 
etter spesielle strekninger som er gode å gå og har funnet fram til områder med mye spennende historie. 
Vi overnatter to steder, slik at det blir lite ut- og innpakning underveis. Første overnattingssted er et lite hotell 
som ligger midt i den lille byen Castel Gandolfo sør for Roma. Etter 3 overnattinger der forflytter vi oss til 
Fasano i Puglia. Der vil vi bo i et gammelt «olivenslott», drevet som olivengård gjennom 400 år. Bagasjen blir 
fraktet med buss, så på vandreetappene er det nok å bære med seg drikke og evt regntøy/ekstratøy. 

 

PROGRAM FOR TUREN:  
Dag 1: 

Fly fra Stavanger kl 12 om Amsterdam til Roma kl. 16.35. Derifra blir det buss til Castel Gandolfo som ligger i 
Albanerfjellene på kraterkanten av en utdødd vulkan. Fra hotellet er det nydelig utsikt over kratersjøen Albano. I 
Castel Gandolfo har pavene hatt sin sommerresidens i 500 år og området regnes som en del av Vatikanet. 
Hotellet vi bor på har ikke restaurant, så vi går ut i den koselige hovedgaten, rett ved siden av hotellet, og spiser 
middag.         
Dag 2: 

Den første vandredagen går vi til landsbyen Nemi, kjent for 
markjordbær og sopp. Den ligger ovenfor en annen vulkansjø 
hvor keiser Caligula i 1 århundre bygde sine båter, nærmest 
flytende palass. Nemisjøen er kalt «Dianas speil». Helt siden 
antikken var dette hovedstedet for dyrkingen av gudinnen 
Diana. Vi skal blant annet se på restene av Dianas tempel, ett 
av oldtidens underverker. Først skal vi se nærmere på den 
sjarmerende byen, før vi går bratt ned mot innsjøen og spiser 
utelunsj på Azienda Agricola, en økologisk gård. Turlengde 9 
km. Middag i byen vår, Castel Gandolfo 
 

 

Dag 3: 

Vi starter med å kjøre tilbake til Roma. Vandringen begynner i nærheten av Petersplassen og går langs 

pilegrimsleden gjennom det historiske sentrum (Centro Storico) fram til Colosseum. Derfra ut til Caracallas 

Termer hvor bussen venter. Den tar oss forbi den mest trafikkerte delen av Via Appia Antica og setter oss av 
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ved S Sebastiano-katakombene. Derfra starter vandringen ut Via Appia 

Antica. Matpakkelunsj i det arkeologiske utgravingsområdet Capo di Bove. 

Turen videre på Via Appia Antica. Vi avslutter ved 6. milepæl. Her henter 

bussen oss og tar oss tilbake til hotellet. Middag i Castel Gandolfo. Dagens 

turlengde 13km 

 

 

 

 

Dag 4: Pave Frans har åpnet pavens sommerresidens og den store hagen for publikum. Nå blir det anledning til å 

se det ærverdige pavepalasset i Castel Gandolfo før bussen tar oss gjennom Appeninene til vårt neste 

oppholdssted, Puglia. Det blir lunsj-stopp underveis.  

I løpet av de neste dagene vil vi oppleve små og store fiskelandsbyer, sandstrender, grotter, uttørkete elveleier, og 

de spesielle Trulli-husene. Vi skal bo 4 netter på Masseria Salamina litt sør for Bari. Det er en herskapelig 

familiedrevet olivengård med vakre olivenlunder rundt. Svømmebasseng er der og, så ta med badedrakt! 

Dag 5: 

Bussen tar oss etter frokost til utkanten av Bari, hovedstaden i Puglia. Her 

blir det dersom været tillater, mulig å få en første dukkert i Adriaterhavet før 

vi går inn til byen på Italias vakreste og lengste strandpromenade. 

Byvandring før lunsj. Lunsj på Mercantilplassen. Turlengde før lunsj 7 km. 

Etter lunsj reiser vi til Alberobello, med 1400 Trullihus, Middag på gården. 

 

 

 

 

Dag 6: 

Vi tar utgangspunkt i Monopoli, litt lenger sør. Etter en kort tur gjennom den 

sjarmerende gamlebyen går vi sørover langs kysten. Her er det forrevne 

kalksteinsklipper – og en mengde bademuligheter. I en av sandbuktene tar 

vi lunsjpause med matpakke. Den siste delen følger vi traseen til Via 

Traiana, snarveien fra Via Appia Antica som keiser Trajan bygget ca 110 e. 

Kr. Bussen kjører oss til den mystiske oldtidsbyen Egnazia. Der blir det 

mulighet for et bad og/eller forfriskninger. Etterpå går vi til fiskelandsbyen 

Savalletri. Dagen avsluttes med sjømatmiddag i Savalletri. Dagens 

vandring: 9 km. 

  Dag 7:  
Masseria Salamina ligger like ved den regionale naturparken «Dune 

costiere». Denne dagen er viet de gamle olivenlundene og grottene der. I 

dette området møtes Via Appia Antica, Via Traiana og Via Francigena, og 

alle ble brukt av pilegrimene som skulle til Jerusalem. Vi ser eldgamle spor 

av bosetting og går på de gamle veiene. Under de gamle oliventrærne møter 

betjeningen oss med varm lunsj! Buss tilbake.  Om ettermiddagen kan du 

nyte bassenget – eller studere nærmere det imponerende gårdsanlegget. 

Avslutningsmiddag på Masseria Salamina. 

 

Dag 8: 

Tilbakereise med buss til Roma tidlig. Lunsjstopp på vingård i Frascati, deretter til flyplassen. Fly kl. 17.25 om 

Amsterdam, i Stavanger ca kl. 22.25  

 
Pris kr. 17.900 fra Stavanger. Enkeltromstillegg kr. 3300. Prisene kan bli justert i forhold til utviklingen av euroen. 
Prisen inkluderer: flyreise m. flyskatter fra Stavanger, transport alle dager, dobbeltrom m frokost på hyggelige 
hotell, middag med drikke hver kveld, lunsj eller matpakkelunsj alle dager.  
Prisen inkluderer ikke:  
Tips - Evt drosje dersom en ønsker kortere dagsvandring – Vann til drikke på turene 
Mellommåltid for de som har behov for det 
Depositum kr. 3000 blir fakturert ved påmelding. Forbehold om nok påmeldte.   
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