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Umbrija – trumų medžioklė (8 d.)
Data: 2021 10 09 - 16
Kaina: 890 EUR + skrydžio bilietas nuo 130 EUR.
Roma – Marmorės kriokliai – Trevis – Spelas – Bevanja – Montefalkas – Asyžius – Perudža - Vilastrada – Sanguinetas –
La Verna vienuolynas - Buivolinės mocarelos ūkis – Montepulčianas - „Gladiatorius“ filmavimo vietos – Val d`Orcia slėnis
– Montalčinas - Sacro Bosco – Kastel Gandolfas - Aričija
Kelionės išskirtinumai:
•

Keliausite po Umbrijos regioną, tituluojamą žaliąja Italijos širdimi.

•

Susipažinsite mažais Umbrijos ir Toskanos miestukais, kuriuose gyvenimas teka itin ramia vaga.

•

Umbrijos miškuose leisitės į trumų medžioklę.

•

Pietūs pagaminti iš pačių surinktų grybų ir vietinio vyno degustacija!

1 diena. Vilnius – Marmorės kriokliai – Spelas.
Skrydis į Romą. Žalioji Italijos širdis – taip vadina Umbrijos regioną. Regionas, kuris neturi tiesioginio išėjimo prie jūros, kuris
yra apsuptas kitų Italijos regionų ilgą laiką buvo gražuolės Toskanos šešėlyje. Smagu tai, kad vis daugiau keliautojų atranda šį vis
dar ramaus gyvenimo ritmu persmelką regioną. Tai ne masinio turizmo regionas, tačiau jis stulbina gamtos grožiu, savo tapatybę
turinčiais miesteliais, kultūrinių įvykių gausa ir nuostabia virtuve. Vaizdinga sritis, kurioje driekiasi laukų platybės, o
aukštikalnėse karaliauja laukinė gamta. Šiandien Umbrija didžiuojasi senaisiais miestais. Regiono sostinėje Perudžoje (Peruggia)
ir mažesniuose centruose – Gubio (Gubbio), Montefalko (Montefalco), Todi – stovi daug romaninių bažnyčių, rūmų ir pilių. Juose
grandioziniai viduramžių paminklai dera su romėnų statinių liekanomis. Ažuolynai, šalti skaidrūs upeliai ir derlingi dirvožemiai
palankūs daugybei skanėstų: upėtakiai, trumai ir alyvuogių aliejus, nenusileidžiantis toskanietiškam aliejui. Vertinami lęšiai iš
Kastelučio (Castelluccio), rūkyta mėsa iš Norčijos (Norcia) ir aštrūs kalnų sūriai. Įvairus geras vynas spaudžiamas iš Tordžiano
(Torgiano) ir Montefalko vynuogynų uogų. Marmorės kriokliai (Cascata delle Marmore) – tai aukščiausi žmogaus sukurti
kriokliai Europoje. Jų aukštis – 165 m. Tai – tarsi 2 000 metų senumo paminklas žmogaus inžineriniams sugebėjimams. Anglų
poetas Džordžas Baironas labai mėgo šiuos krioklius ir viename savo kūrinyje juos apibūdino kaip „baisiai gražūs kriokliai“.
Pasigrožėję jais vykstame į Spelą (Spello). Šis, gėlėse paskendęs miestukas kiek primena Asyžių, tačiau dėl mažumo yra
nepaprastai jaukus, mielas ir vienas labiausiai fotografuojamų miestelių Italijoje. Gėlės yra šio miestelio gyventojų aistra, ypač
ryškiai tai matosi tuo metu, kai vyksta garsioji infiorata. Devintinių dieną Spelo gėlių „kilimai“ puošia miestelio gatves, namų
sienas, kiemus ir balkonus. Nakvynė viešbutyje Spelo apylinkėse.

2 diena. Trevis - Bevanja – Montefalkas – Spelas.
Pusryčiai. Žavus kalvų miestelis Trevis (Trevi) yra vadinamas alyvuogių aliejaus sostine. O kaip kitaip! Juk aplinui auga tiek
daug alyvmedžių. Jau įvažiuojant į miestą mus pasitinka užrašas „Aliejaus miestas“. Miesto senamiestis įrašytas į gražiausių
Italijos miestelių sąrašą. O su alyvuogių aliejaus gamybos istorija galima susipažinti *Museo della Civilita`dell`Ulivo – pirmajame
tokio tipo muziejuje Italjoje ir pasaulyje. Bevanja (Bevagna) miestelis didžiuojasi tuo, jog patenka tarp gražiausių Italijos
miestelių ir tituluojamas miestu, kuris ypač rūpinasi aplinkosauga. Kažkada šis miestas buvo strateginis Romėnų imperijos mietas,
turėjęs 10 000 žiūrovų talpinusį teatrą. Šv.Pranciškaus bažnyčioje saugomas akmuo, ant kurio, teigiama buvo užlipęs
šv.Pranciškus, sakydamas pamokslą paukščiams. O piazza Silvestri aikštė tarytum buvusio romėniško teatro scena. Nors ir
netaisyklingos formos, joje pastatyti svarbiausi miesto pastatai: Konsulų rūmai, šv.Mykolo Arkangelo bažnyčia, š. Silvestro
bažnyčia. Montefalkas (Montefalco) - miestelio pavadinimas reiškia „sakalo klaną“. Tai taip pat vienas gražiausių kalvų
miestelių ir vadinamas „Umbrijos balkonu“. Iš bet kokio taško, esančio miesto pakraštyje, atsiveria kvapą gniaužiančios
panoramos. Daug kuo garsus šis miestas – čia gimė 8 šventieji, miestas buvo prieglobstis Frydrichui I Barbarosai ir normanų
karaliui Frydrichui II. Tačiau svarbiausios šio miestelio įžymybės yra dvi – šv.Pranciškaus *bažnyčia-muziejus garsėjantis
dailininko Benozzo Gozzoli freskomis. Tai antras pagal svarbą paveikslų ciklas, skirtas šv.Pranciškui, po Giotto freskų, esančių
Asyžiuje. Ir antroji įžymybė – tai Sagrantino di Montefalco vynas. Visame pasaulyje Umbriją išgarsinusio Sagrantino vynmedžiai
auga tik čia, kalvose aplink Montefaką ir Bevanją. Šis vynas puikus derinys su pekorino sūriu ar pasta su trumais. Nakvynė
viešbutyje Spelo apylinkėse.
3 diena. Trumų medžioklė – Spelas.
Pusryčiai. Lydimi patyrusio vedlio ir dresuotų šunų vyksime į medžioklę, bet ne laukinių žvėrių, o pačio brangiausio pasaulyje
grybo – trumo. Žymus romėnų rašytojas Plinijus trumus yra apibūdino kaip „grūdus, augančius žemėje“. Šie „žemės
grūdai“„medžiojami“ visame Umbrijos regione. Trumus dar vadina juodaisiais virtuvės deimantais. Kaip deimantas yra
brangiausias akmuo, kurį galima palaikyti rankoje, taip trumas yra brangiausias pasaulyje delikatesas, telpantis delne. Tačiau šio
juodojo Umbrijos aukso taip lengvai nesurasi – į pagalbą pasitelkiami specialiai treniruoti šunys, kurių labai jautri uoslė ir jie geba
užuosti net ir giliai po žeme pasislėpusius grybus. 65 procentai viso pasaulio trumų po pasaulį iškeliauja būtent iš Umbrijos
regiono. Senovinė tradicija, perduodama iš kartos į kartą vis dar yra daugelio regione gyvenančių žmonių gyvenimo būdas.
Medžiotojams ir jų gerai apmokytiems šunims tai yra ne tik pramoga, bet ir svarbus pragyvenimo šaltinis. Trumais gardinami
įvairūs maisto produktai – saldainiai, šokoladas, miltai, sūrio fondiu, sviestas, sūris, pasta, įvairiausi aliejai bei padažai. Sunku
pasakyti kaip mums seksis medžioklėje, tačiau net ir radus nedaug grybų, turėsime galimybę jų paragauti pietų metu. Nakvynė
viešbutyje Spelo apylinkėse.
4 diena. Asyžius – Perudža – Panikalė - Vilastrada – Sanguinetas.
Pusryčiai. Vysktame į vieną svarbiausių tikėjimo ir dvasinio susikaupimo centrų Italijoje – Asyžių (Assisi). Tai miestas kurį
gaubia paslapties ir pamaldumo, dvasinės stiprybės ir susikaupimo šydas. Tai dviejų šventųjų : šv. Pranciškaus ir šv. Klaros
miestas. Kadangi miestas įsikūręs ant kalno, jau iš toli matosi bažnyčių varpinės, tvirtovė Rocca Maggiore ir gynybinės miesto
sienos. Šiandien šis miestas taip pat vadinamas taikos ir dialogo tarp religijų miestu. Šv. Pranciškaus bazilika įtraukta į UNESCO
Pasaulio meno paveldo sąrašą. Tai dvi, viena ant kitos pastatytos bažnyčios su gausiai dekoruotomis sienomis ir puikiomis Giotto
freskomis. Ypač gausiai išpuošta žemutinė bažnyčia, čia nėra nė vieno kvadratinio centimetro, kuris nebūtų ištapytas. Abiejų
bažnyčių freskų užimamas plotas – 10 000 kv.m. Bazilika sėkmingai išgyvenusi net 22 žemės drebėjimus, itin stipriai nukentėjo
1997 m. Tačiau ir šį kartą, po labai kruopščių restauratorių pastangų ir susitelkimo vėl džiugina nuostabiais meno šedevrais tiek
paprastus turistus, tiek ir dvasinio peno ieškoti atvykstančius piligrimus. Vykstame į Umbrijos regiono sostinę – Perudžą
(Perugia). Smagiai į kalvą pakilę mažiausiu metro pasaulyje pateksime į tarp etruskų sienų sustingusius viduramžius. Vienas
paslaptingiausių etruskų statinių mieste – Etruskų *šulinys, talpinęs 430 000 litrų vandens. Tai tikras inžinerijos laimėjimas,

apgulties metu galėjęs išgelbėti miestą ir jo gyventojus. Etruskų arka – didingiausia iš visų etruskų vartų. Tai tarytum trijų epochų
statinys – etruskų, romėnų ir Renesanso. Volte della Pace – labai savita gatvė. Ją dengia akmeniniai skliautai ir anot pasakojimų
čia buvo pasirašomos taikos sutartys. Pauliaus tvirtovė – pastatyta Perudžai pralaimėjus popiežiaus kariuomenei ir simbolizavo
pontifiko valdžią mieste. Ši tvirtovė – tai miestas mieste ir vaikšioti po šią savotišką vietą iš tiesų įdomu ir neįprasta. Miesto širdis
– Piazza IV Novembre, pulsuojanti, gyva, triukšminga. Šalia ne tik IX amžiuje statyta šv.Lauryno katedra, bet ir įspūdingų formų
Priorų rūmai ir Didysis fontanas, kurį puošia net 50 bareljefų iš garsiojos Kararos marmuro. Perudža garsi įvairiais festivaliais.
Tarp jų – šokolado festivalis. Šokolado šiame mieste netrūksta ir ne festivalio metu. Garsieji „Perugina“ saldainiai šio miesto
smaližių simbolis. Pravažiuosime Trasimeno ežerą supamą žemų kalvų ir dirbamų laukų. Tai ketvirtas pagal dydį Italijos ežeras.
Ramių vandenų platybės alsuoja melancholišku grožiu. Sustosime Villastrada vietovėje pasigrožeti seniausiais Umbrijos
alyvmedžiais. Jų čia keturi, jiems daugiau nei 2500 metų. Jie matė Hanibalo ir romėnų kovą prie Trasimeno ežero. Jie išgyveno
barbarų invaziją, matė žygiuojančius langobardus ir sulinkusius piligrimus, kunigaikštysčių žlugimus, Napoleono kareivius ir II
Pasaulinio karo sąjungininkų kovas. Tylūs įvykių liūdininkai, atlaikę itin atšiaurias žiemas. Kelionė link nakvynės vietos.
Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Sanguineto apylinkėse.
5 diena. La Vernos vienuolynas – Buivolinės mocarelos sūrio ūkis – Sanguinetas.
Pusryčiai. Toliau pratęsime pažintį su šv. Pranciškaus gyvenimu ir vykstame į La Verna pranciškonų vienuolyną esantį centrinėje
Apeninų kalnų dalyje. Stiprių vėjų košiamas vienuolynas iškilęs ant uolos 1283 m. aukštyje yra stiprus piligrimystės ir dvasinio
susikaupimo centras. Šioje vietoje 1224 m. šv. Pranciškui buvo duoti Kristaus kančios ženklai – stigmos. Pati vienuolyno ir aplink
esančių uolų vaizdai tiesiog kvieste kviečia maldai ir meditacijai. Keliaudami per Toskanos ir Umbrijos regionus privalome
paragauti ir garsiųjų regionuose gaminamų sūrių. Štai Umbrijos regione rasime vienintelę buivolinės mocarelos gamybos
*sūrinę, kurios šeimininkai įgyvendino savo svajonę ir Kampanijos tradicijas sėkmingai puosėlėja šiame žaliuojančiame regione.
Lankysime sūrinę, stebėsime kaip gimsta buivolinė mocarela, ragausime ir pirksime. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Sanguineto
apylinkėse.
6 diena. Montepulčianas - “Gladiatoriaus’’ filmavimo vietos – Val d`Orcia slėnis – Montalčinas ––- Sanguitenas.
Pusryčiai. Kas gi nematė žymaus Ridley Scotto filmo “Gladiatorius’’ ir nesižavėjo nuostabiomis banguojančių javų kalvomis? Ir
mes tai pamatysime. Montepulčianą (Montepulciano) dažnai vadina XV amžiaus perlu ir Vino Nobile di Montepulciano gimtine.
Tai etruskišką kilmę turintis miestas ir romėnų laikais buvo svarbus saugant konsulinių kelių ateriją. XIV-XV amžiuje miestas
išgyveno aukso amžių, čia dirbo garsus architektas Giuliano da Sangalo ir ilgą laiką miestas buvo užuovėja ir ramus kampelis
Toskanos didikų šeimoms. Svarbiausia miesto įžymybė – S.Bjadžio (Tempio di San Biaggio) *bažnyčia, Renesanso architektūros
etalonas, projektuotas žymiojo architekto Sangalo. Pasigrožėję tobula architektūra vykstame link gražiausio ir UNESCO saugomo
Val d`Orcia slėnio. Tai vienas labiausiai fotografuojamų slėnių Italijoje: kiparisai, sodybos, javų laukai. Taip gimsta šimtai
milijonų gražių nuotraukų įvairioms reklaminėms akcijoms. Taip pat kinematografai mėgsta šias vietoves. Kaip tik čia ir buvo
filmuojamos garsiosios „Gladiatoriaus“ scenos. Iki valios prisižiūrėję gražių vaizdų vyksime į Montalčiną (Montalcino), miestelį
kurį garsina Brunello di Montalcino vynas – kokybės ir skonio simbolis. Tai vynas, pripažintas vienu iš dvylikos geriausių XX
amžiaus vynų. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Sanguineto apylinkėse.
7 diena. Sacro Bosco – Kastel Gandolfas – Aričija - Roma.
Pusryčiai. Kelionė link Romos aplankant *Sacro Bosco (Šventasis miškas) ir Kastel Gandolfą (Castel Gandolfo) Sacro Bosco,
dar vadinamas “Monstrų parku’’ sukurtas XVI amžiuje princo Piero Francesco Orsini valia. Tai vienas iš 20-ties keisčiausių parkų
pasaulyje. Orsinių šeima – viena žymiausių Romos aristokratų šeimų davusi pasauliui net 5 popiežius. Sodo idėja labai neįprasta
– tiesiai iš kalvos iškaltos mistinės figūros puošia visą parko teritoriją. Žalumoje paskendęs parkas slepia Pegaso, sirenų, Hanibalo
dramblio, Afroditės skulptūras. Viso jų čia virš 30. Kai parkas atvėrė duris plačiajai visuomenei, vienas pirmųjų jo lankytojų buvo
dailininkas Salvadoras Dali. Kastel Gandolfo miestas žinomas kaip popiežiaus vasaros rezidencijos vieta. Nuo XVII amžiaus

popiežiai atvyksta vasaroti į čia esančią architekto Karlo Maderno statytą rezidenciją. Atsisveikinti su Italija vykstame į Aričijos
(Ariccia) miestuką garsėjantį keptais paršeliais. Vakarieniauti čia atvyksta ir patys romiečiai. Daugybė užeigų ir iš jų sklindantis
kepto paršelio kvapas kvieste kviečia užsukti. Einant į miestelį įspūdingu tiltu atsiveria puiki apylinkių panorama ir miesto
simbolis – Chigi rūmai. Skanai *pavakarieniavę vysktame į nakvynės vietą. Nakvynė viešbutyje Romos apylinkėse.

8 diena. Roma – Vilnius.
Pusryčiai. Priklausomai nuo skrydžio laiko vykstame į oro uostą. Skrydis į Vilnių.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
•

Pažintinė kelionė mini autobusu pagal nurodytą programą.

•

7 nakvynės, 3* viešbučiuose arba kaimo turizmo sodybose.

•

3 vakarienės, 1 pietūs.

•

Lietuviškai kalbančio kelionės vadovo paslaugos.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
•

Skrydžio Vilnius - Roma - Vilnius bilietai (nuo 130 eurų) su rankiniu 10 kg bagažu (registruotas bagažas už - papildomą
mokestį).

•

Už (*) pažymėtus objektus mokama papildomai (apie 100 eurų).

•

Medicininių išlaidų draudimas, nepaminėti programoje pietūs ir vakarienės, arbatpinigiai, kelionės draudimas, kitos
nepaminėtos išlaidos.

•

Priemoka už vienvietį kambarį - 180 eurų.

Pastabos:
•

Aviabilietai nekeičiami, pinigai už juos negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį.

•

Kai kurių lankomų objektų gidų paslaugos teikiamos už papildomą mokestį.

•

Ekskursinių objektų lankymo tvarka gali keistis.

•

Grupės dydis 12-14 keliautojų. Vykstant mažesniam keliautojų skaičiui, kelionės kaina gali keistis.

„Rytų ir Vakarų kelionės“ (West Orient travel)
M. Mažvydo 12-14, Vilnius
Tel. +370 611 31 815
El. p.: info@westorient.lt; daiva.keliautoja@gmail.com
Įmonės kodas 304180335
Kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 14976
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ kelionių organizatoriaus prievolių
įvykdymo laidavimo draudimas Nr. KOFG 001512 (galioja iki 2021-02-28)

