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Umbrien, “Italiens grønne hjerte” - centralt beliggende øst 
for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende 
byer og områder. I lille middelalder landsby i Umbrien, 

smukt beliggende på en bakketop, syd for Perugia og tæt 
på Assisi, udlejes:

To værelses lejlighed med køkken og bad, ca. 40 
kvm. Lejligheden, der ligger i stueetagen af udlejers 

gamle byhus, er nyistandsat, herunder med lækkert nyt 
badeværelse og flot nyt Binova-køkken. Nye vinduer 

og døre. Gulvvarme i alle rum. Lejligheden indeholder 
køkken-/opholdsrum samt soveværelse med stor dejlig 

dobbeltseng. Fra køkken-/alrummet er der flot udsigt til 
landskabet og med udsigt til Perugia i det fjerne.

Foran lejligheden er en lille park med borde og bænke - 
til anvendelse sammen med byens øvrige beboere.      
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Castello delle Forme er i sig selv charmerende; så lille, så 
gammel og så fredelig en by, som man kan forestille sig ! Der 
er kun tre-fire, ganske korte, gader - og de har mere karakter 
af stræder. Byen har en lille cafe - og intet andet (bortset fra 
kirken). Meget oprindeligt og meget italiensk; man ser ikke 
udlændinge !
Kort vej til den nærmeste lille by, der har supermarked, cafe 
og pizzeria/osteria - 3 min. i bil. Indenfor 5 min i bil findes 
yderligere slagter, bank, supermarked og apotek.

Hvad laver man ? Nyder det oprindelige italienske miljø; hilser 
på naboer og genboer og folk i byen. Nyder freden - og 
klokkespillet fra byens tårn.

Byen

Derudover er Perugia et “must”; smuk og 
dejlig by. Og med masser af shopping- og 
spise-muligheder ! Når det er lunt i vejret, 

kan det anbefales om aftenen/natten - 
sammen med tusindvis af italienere - at gå 

op og ned ad Corso di Vanucci - måske 
verdens smukkeste “strøg” ? Vi anbefaler 

- over alt andet - Ristorante Sole til frokost. 
Nyd den lækre store antipastibuffet - og 

udsigten til Assisi. 

Vær opmærksom på “Umbria 
Jazz” festivalen primo juli ! Verdens 
største chokolade-festival afholdes i 

gaderne i midten af oktober (normalt 
sammenfaldende med den danske 

efterårsferie).

Perugia

I nabobyen S. Enea skal slagteren besøges ! Så høj kvalitet 
kød findes ikke i Danmark. Kunder kommer fra nær og fjern 
for at besøge Alfredo og handle super kvalitet kød - og hans 
største kunde er såmænd Era Ora på Christianshavn 
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Assisi

Todi, syd for Castello er også utroligt smuk; 
beliggende på en lille bjergtop. 

Todi er blevet kåret som »verdens bedste by« 
af amerikanske forskere, fordi man her fandt 
en perfekt balance mellem gammel og nyt. 
Det gav livskvalitet til byens borgere, og Todi 
burde være et ideal for fremtidens byer, mente 
forskerne.

Todi

Assisi er - som områdets største turistattraktion - 
naturligvis også et besøg værd. Og afstanden fra 

Castello er kort.

Det er en næsten magisk oplevelse at vandre rundt i de 
bilfrie, middelaldergader flankeret af solide stenhuse, 

eller slå sig ned på en af fortovscefeerne på Piazza 
del Comune ved siden af franciskanermunke fra hele 

verden.
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Lago Trasimeno er en udflugt værd. Stor sø med færge til tre øer. Der er 
gode restauranter og mulighed for at bade. Af restauranter anbefales 

»Da Settimio« (for fisk) og »La Rose di Sera« (for lidt finere køkken - og 
udsigt til solnedgangen). Begge ligger i San Feliciano.

I Solomeo - udenfor Perugia - er der fabriksudsalg 
af Cashmere. Producenten ejer hele byen !

Og så er der jo Toscana - med bl.a. Siena og 
Firenze. Men nærmest ligger dog bl.a. Cortona og 
Montepulciano.

Umbrien har vin ! Montefalco bliver mere og mere 
anerkendt !

Chiusi har et væld af etruskiske udgravninger.
Ved siden af Chiusi ligger Chiantermo Terme, som 
er en smuk stor kurbadsby.

Tilbage til Umbrien; “Italiens grønne hjerte” har 
masser af uberørt charme at byde på ! Indenfor en 
times kørsel fra Castello, findes byer som Gubbio, 
Corciano, Cortona (ligger faktisk i Toscana), Terni, 
Orvieto (!), Nocera Umbra (jordskælvsramt “lukket” 
by), Norcia (trøfler, trøfler, trøfler !) - og nationalpark-
erne Monte Subasio og Monte Cucco 
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eller besøger den store ”Bar Bellavista” (lige nedenfor lejligheden” – som har terrasse med lounge-møbler og smuk udsigt



Deruta:
      
Perugia:

Assisi:   

Todi:      

Montepulciano:
 
Siena:            

Chiantermo Terme:        
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7 km/   7 min - kendt for Maioliche (smukt bemalet keramik - og med  
spændende marked om tirsdagen)
20 km/ 18 min - smukkere og dejligere end Firenze ? Det synes vi!

32 km/ 27 min - områdets største turistatraktion (i traditionel forstand)

30 km/ 25 min - af amerikanske universitetsstuderende i Italien kåret som 
»Italiens smukkeste by«
88 km/ 1:05 - seværdig middelalder- og vinby i Toscana

121 km/ 1:35 - absolut seværdig by i Toscana !

98 km/ 53 min (ad motorvejen) - smuk kurbadsby i

98 km/ 53 min (ad motorvejen) - centrum for etruskiske udgravninger

167 km/ 1:40

133 km/ 2:30

209 km/ 2:10 - til Rimini

157 km/ 1:50

Toscana
Chiusi:                          

Firenze:                     

Middelhavet:               

Adriaterhavet:              

Roma:    
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Alle veje fører til Castello; 
uanset om I kommer fra 
Danmark, Bologna, Firenze 
eller Rom (eller lander med 
fly i Perugia), så find ad 
Autostrada E45 (“Firenze-
Roma”) til Deruta ! Følg 
dernæst skilte mod Marsci-
ano og før Marsciano følg 
skiltet til Castello delle 
Forme. Castello kan ses fra 
Deruta - på en bakketop 
vestsydvest for Deruta.
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Vejen til 
Castello delle Forme
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Lejevilkår.

Priser pr. uge

Højsæson   kr. 4.450
Mellemsæson  kr. 3.850
Lavsæson  kr. 3.000

Lavsæson    Mellemsæson    Højsæson
5/1 - 29/3    29/3 - 28/6     Påskeferien
1/11 - 20/12 2   7/9 - 1/11     28/6 - 27/9
    20/12 - 3/1     Efterårsferien

Lejligheden udlejes med :
Sengetøj, håndklæder, viskestykker, rengøring, el, vand, gas og varme.

For reservation og yderligere information kontakt:

Gitte Kjersgaard-Olesen
tlf: 26 25 67 61 
mail: gitte-italy@c.dk
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NYTTIGE LINKS
UMBRIEN:
http://www.english.umbria2000.it/Default.aspx
www.bellaumbria.net

PERUGIA:
http://www.aboutromania.com/perugia.html
www.bellaumbria.net/Perugia
http://www.umbriajazz.com

UMBRIA JAZZ:
http://www.umbriajazz.com/canale.asp

ASSISI:
www.assisionline.com

CASTELLO DELLE FORME - OG OMEGN:
http://www.comune.marsciano.pg.it/index.php?option=com_content&task=view&id=

Perugia vs Firenze:
http://fogtdal.blogspot.com/search?q=perugia
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