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Alle rechten op fotografie, kaarten en illustraties in deze catalogus zijn voorbehouden

De foto van de voorpagina is gratis beschikbaar gesteld door de fotograaf Angelo Lume
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Vanaf 2006 maakt het Trasimeense meer deel uit van Living Lakes, wereldwijd 
network van 64 meren, door de UNO bekroond voor zijn inzet voor de houdbare 
ontwikkeling van de belangrijkste meren, wetlands en andere zoetwater bekkens in 
de wereld. Ter waardering van de belangrijke inzet die de bedrijven hebben getoond 
teneinde respect te garanderen voor het beheer en de maatregelen ten gunste van de 
kwaliteit van het milieu, is een kwaliteitsmerk uitgereikt ter garantie en bescherming 
van toeristen en inwoners, in het grotere project “Manifesto Ambientale”. 
www.globalnature.org

Een efficiënt systeem voor de controle en het beheer van een gezonde 
leefomgeving.
Het Regionaal Bureau voor Milieubescherming (ARPA Umbria) beheert de 
bescherming van het mileu door de kwaliteit van lucht, water en bodem te onderzoeken 
doormiddel van regelmatige controles en steekproeven, waarmee wordt nagegaan 
of deze voldoet aan de nationale en Europese maatstaven. Deze gegevens en de 
verwerking daarvan zijn van fundamenteel belang voor het regionale milieubeleid. 
In 2017 heeft ARPA op het eiland Polvese het “Centrum voor klimaatverandering en 
biodiversiteit in watergebieden en moerasland” opgericht, dat in samenwerking met 
gerenommeerde nationale en internationale onderzoeksinstituten, de effecten van 
planeetopwarming op de flora en fauna van het Trasimenomeer bestudeert. 
Sinds enkele jaren is er ook een netwerksamenwerking ontstaan die onderzoek doet 
naar de aanwezigheid van microplastics in het Trasimenomeer.
www.arpa.umbria.it

I Borghi più belli d’Italia
Doeleinde van deze toekenning (de mooiste stadjes van Italie) is het valoriseren 
van het wijdverspreide historisch, cultureel  en landschappelijk erfgoed dat kleine 
Italiaanse stadjes bezitten. in het Trasimenogebied zijn Castiglione del Lago, 
Paciano, Panicale en Passignano sul Trasimeno met deze prestigieuze kwalitetislabel 
bekroond, en in de omgeving ook het stadje Corciano .

Bandiera Arancione van de Touring Club Italiano
Dit is een kwaliteitszegel op het gebied van milieu en toerisme die wordt 
toegekend door de Italiaanse Touring Club. In het Trasimenogebied, dat vele mooie 
schilderachtige stadjes telt, hebben Città della Pieve en Panicale deze belangrijke 
prijs in de wacht gesleept.
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CASTIGLIONE DEL LAGO
“Op de grens tussen Umbrië en Toscane ligt een schilderachtig stadje met een eeuwenoude geschiedenis: 
Castiglione waakt over het Trasimenomeer, terwijl zijn silhouet zich in het water weerspiegelt”.

De belangrijkste bezienswaardigheid is zonder twijfel het Palazzo della Corgna (1). Aanvankelijk als landhuis 
bestemd, werd het vervolgens verbouwd tot Paleis voor het hof van de dynastie van della Corgna. Nu is het een 
locatie waar belangrijke culturele activiteiten plaats vinden, en heeft het eveneens de functie van een museum: 
een rondgang door het gebouw toont u de historische wapenfeiten van de familie della Corgna, die op prachtige 
fresco’s van de schilder Niccolò Circignani ookwel il Pomarancio genoemd, staan afgebeeld. Nauw verbonden 
met het Palazzo della Corgna is de nabijgelegen Rocca del Leone (2); een militair fort dat vanaf de tweede helft 
van de 12de eeuw werd gebouwd op de resten van een Etruskische akropolis. De burcht kreeg door toedoen van 
Frederik II een vijfhoekige structuur, symbool van het sterrenbeeld van de leeuw; omstreeks 1310 werd de toren 
eraan toegevoegd, die de hele omtrek van het Trasimenomeer domineert en een schitterend uitzicht biedt over het 
omringende landschap. In de Rocca zijn de overblijfselen bewaard gebleven van een oude kerk, gewijd aan de 
heiligen Philippus en Jacobus, waarschijnlijk van Byzantijnse oorsprong. Binnen de muren van de burcht bevindt 
zich een fraai amphitheater, dat tijdens de hele zomer wordt gebruikt voor evenementen en voorstellingen.

Historische routes
Talrijke gebouwen zijn een bezoek waard: de 
kerk van San Domenico,  met het bijbehorende 
Museum van Sacrale kunst, de kerk van 
Santa Maria delle Grazie in Casamaggiore; 
het Sanctuarium van de Madonna della 
Carraia,  en tenslotte de kerk van Santa Maria 
Maddalena waar u het waardevolle schilderstuk 
van Eusebio da San Giorgio kunt bewonderen. 
Van bijzonder belang is het prachtig gelegen 
voormalig vliegveld van Castiglione del Lago: 
een natuurlijk erfgoed met een interessant stuk 
lokale geschiedenis. Over enkele maanden 
zullen de werkzaamheden van enkele andere 
attracties, voor groot en klein, worden voltooid: 
het zoetwater-aquarium, het planetarium en het 
luchtvaartmuseum.
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Ufficio Cultura +39 0759658229 - www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 

www.agillaetrasimeno.it - agillatrasimeno@libero.it

Ufficio Cultura +39 0759658229 - www.coloriamoicieli.com

www.meetingdiprimavera.it - aeroclubtrasimeno@tiscali.it

www.confraternitasandomenico.it/confraternita

MEETING DI PRIMAVERA 10-11-12 mei 
Internationale bijeenkomst voor recreatie-en sportvliegen op het vliegveld van Castiglione 
del Lago. Een evenement waar liefhebbers van deze sport en toeristen naar uitkijken. U 
kunt genieten van schouwspelen in de lucht, luchtacrobatiek en een tentoonstelling van 
vliegtuigen en vliegapparatuur. Voor wie nog nooit heeft gevlogen is dit de kans om een 
eerste vliegervaring op te doen. 

COLORIAMO I CIELI  1-5 mei 
Het zijn de waarden van vrede en milieubescherming die ten grondslag liggen aan 
Coloriamo i Cieli, het belangrijkste nationale evenement op het gebied van vliegers en 
luchtballonnen, en, voor de gemeenschap van Castglione, het meest representatieve feest. 
Om deze unieke eigenschappen is Coloriamo i Cieli in 2011 door het Ministerie van 
Toerisme bekroond met de titel: “Italiaans immaterieel erfgoed van tradities”. In 2018 is 
het 27-jarig bestaan gevierd: een wereld van jarenlange vreedzame omgang.

FESTA IN ONORE DI SAN DOMENICO eerste tien dagen van augustus
De wonderbaarlijke genezing van de hertogin Eleonora de Mendoza wordt herdacht met 
optochten in historische kostuums en andere voorstellingen. Het feest wordt georganiseerd 
door de eeuwenoude Confraternita di San Domenico, gesticht in 1638, die o.a. het beheer 
en de restauratie van het nabije Museum van Sacrale kunst als doel heeft.

RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 
eerste tien dagen van augustus
Het wordt georganiseerd door de folkloregroep Agilla e Trasimeno van Castiglione 
del Lago. Gebaseerd op een uitwisselingsformule tussen Italiaanse en buitenlandse 
volksdansgroepen, draagt het festival bij aan de verspreiding van cultuur en volkstradities 
van een groot aantal landen.

FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA laatste tien dagen van augustus
De prachtige met fresco’s beschilderde zalen van het Palazzo della Corgna vormen 
het decor van dit festival: twaalf concerten klassieke muziek om van te genieten op 
zomeravonden. De artistieke leiding zorgt voor een aantrekkelijk en verfijnd programma 
waarbij musici van nationale en internationale faam optreden.
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CITTÀ DELLA PIEVE
Città della Pieve ligt op een heuvel op 508 m. hoogte, en kijkt uit over het dal van de Valdichiana en het 
Trasimenomeer. Het pittoreske landschap van deze streek vormde een bron van inspiratie voor de in Città 
della Pieve geboren schilder Pietro Vannucci (1450 – 1523) ook wel “Il Perugino” genoemd, die hier  
een groot aantal kunstwerken heeft nagelaten, waaronder de beroemde  “Aanbidding der Koningen” in het 
Oratorium van Santa Maria dei Bianchi (1), de  “Doop van Christus” en de “Getroonde Madonna tussen 
de Heiligen Gervasius en Protasius” in de kathedraal, de  “Kruisafneming” in het bisschoppelijk museum 
van Santa Maria dei Servi en het fresco met “Heilige Antonius Abt tussen de heiligen Paulus de heremiet 
en Marcellus” in de kerk van  San Pietro.Het historische centrum heeft de middeleeuwse structuur van de 
vroege 13e eeuw, toen de stad op artistiek gebied onder invloed van Siena stond, terwijl in de daarop 
volgende periodes, van de Renaissance tot het Neoclassicisme, de architectuur en kunst voornamelijk 
de Romeinse traditie hebben gevolgd. Een bezoek waard zijn: de Kathedraal (2), een oude kerk van 
Longobardische oorsprong. Torre Civica (2) Romaanse toren uit de 12de eeuw Palazzo della Corgna 
(3) op ontwerp van de architect Galeazzo Alessi en  residentie van  Ascanio della Corgna. Santa Maria 
dei Servi (4) Kerk van de Ordine dei Servi di Maria, nu Museo Civico Diocesano – bisschoppelijk museum 
La Rocca (5) Burcht uit 1326.

Museumroute
Deze route leidt u naar de meest belangrijke 
monumenten en locaties van de stad op 
kunsthistorisch gebied. In het Oratorio di Santa 
Maria dei Bianchi vindt u de  beroemde  Aanbidding 
van de Koningen (1504) van Pietro Perugino. Het 
Museo Civico Diocesano van Santa Maria dei 
Servi biedt u één van de laatste meesterwerken van 
Il Perugino: de Kruisafneming (1517) en een aantal 
voorwerpen (sarcofagen en urnen) uit de Etruskische 
tijd die in de Tombe van San Donnino (Città della 
Pieve) werden gevonden. Het  Palazzo della Corgna 
uit de 16de eeuw werd gebouwd op ontwerp van 
Galeazzo Alessi, met fraaie grotteske decoraties van 
Niccolò Circignani ookwel “Il Pomarancio” genoemd 
en zijn volgeling  Salvio Savini. Kunstcollectie 
“Spazio Kossuth” (6) in de koetssttallen van het 
Bischoppelijk Paleis.

Toegang tot de route
met gereduceerd tarief
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Ufficio Turistico Comunale +39 0578298840 - http://www.terziereborgodentro.it/

Ufficio Turistico Comunale +39 0578298840 - www.terzierecasalino.it

Ufficio Turistico Comunale +39 0578298840 - www.paliodeiterzieri.it

Ufficio Turistico Comunale +39 0578298840 - www.cittadellapieve.org

Ufficio Turistico Comunale +39 0578298840 - www.presepemonumentale.it

QUADRI VIVENTI eerste en tweede Paasdag
In de sfeervolle ondergrondse kelders van Palazzo Orca worden op eerste en tweede 
Paasdag “levende schilderijen” opgevoerd door de stadswijk Terziere Borgo Dentro. 
Het thema betreft de lijdensweg van Christus, zijn dood en opstanding. Een veertigtal 
figuranten nemen hieraan deel.

INFIORATA DI SAN LUIGI GONZAGA 22-23 juni
De bloementapijten worden gemaakt in het kader van de feestelijkheden ter ere van S. Luigi 
Gonzaga, patroon van de stadswijk “Casalino”. Op de vooravond van het feest wordt de Via 
Pietro Vannucci met een kleurig en geurig bloementapijt bedekt door talloze deelnemers. 
Dit tapijt blijft gedurende alle pechtigheden en gezangen tot de volgende avond intakt.

PALIO DEI TERZIERI 13-25 augustus
15 augustus, om 17,30 uur: Lancering van de uitdaging tussen de stadswijken - 25 
augustus, om 17,00 uur: Historische optocht met circa 700 figuranten, met kostuums uit 
de tijd van de grote schilder uit Città della Pieve Pietro Vannnucci ook wel il “Perugino” 
genoemd, en Stierenjacht, een wedstrijd waarbij de drie verschillende stadswijken elkaar 
uitdagen in boogschieten op bewegende doelen in de vorm van stieren.

ZAFFERIAMO - GIORNATE DI VALORIZZAZIONE  DELLO ZAFFERANO 
25-26-27 oktober
In de periode van de bloei van de saffraanplantjes worden er rondleidingen georganiseerd 
in de saffraanvelden, en kunt u meedoen aan het plukken, het verwijderen van de 
bloemblaadjes en het drogen. Er worden werkplaatsen gehouden voor culinaire activiteiten, 
verven van stoffen en schilderen, allemaal in het teken van deze antieke “crocus”. De 
saffraantelers en restauranten bieden u hun beste producten en gerechten aan.

PRESEPE MONUMENTALE 25 december - 6 januari 
Deze monumentale kerststal die zich in de ondergrondse ruimten van het uit de Renaissance stammende Palazzo 
della Corgna bevindt, bestaat uit een opeenvolging van scenes die leiden naar de “Geboorte van Christus”. Voor 
de inwoners van de stad is het een traditie die al tientallen jaren in stand wordt gehouden. De kerststal van 
Città della Pieve werd voor het eerst in 1967 opgezet door de medewerkers van de stadswijk Terziere Castello. 
Sindsdien is hij uitgegroeid tot één van de belangrijksten van Italië, die elk jaar duizenden bezoekers trekt.
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10

MAGIONE
Oude dorpjes en stadjes en schitterende zonsondergangen.
Aan de oostelijke kant van het Trasimeno meer bevinden zich velen charmante dorpjes en stadjes die een 
lange geschiedenis achter zich hebben en waarvan  de schitterende zonsondergangen over het meer uniek 
zijn: San Savino, met zijn kasteel en de driehoekige middeleeuwse toren; San Feliciano, een aantrekkelijk 
authentiek vissersdorp; Montecolognola, stadje uit de veertiende eeuw met uniek uitzicht over het meer; 
Monte del Lago, een architectonisch juweel pal boven het meer; Agello met zijn prachtige kleine fort uit 
de XI eeuw; Sant’Arcangelo en Torricella, aantrekkelijke en comfortabele toeristenplaatsen. In Magione, 
de hoofdstad, kunt u het kasteel van de kruisvaarders, de Cavalieri di Malta (1), bezichtigen, dat in de 
XII eeuw als vesting/ziekenhuis werd gebouwd; het is in uitstekende staat en u kunt het op reservering 
bezichtigen. Het prachtige binnenhof wordt in de maand juli gebruikt voor het “Trasimeno Music Festival”, 
een serie klassieke concerten onder de leiding van de virtuose pianiste Angela Hewitt. Ook bevindt 
zich te Magione de oeroude Toren van de Lambardi (2), gebouwd tussen de XII en XIII eeuw door de 
Gerosolimitani kruisvaarders, de toren staat boven het stadje en biedt een schitterend uitzicht over het 
omringende landschap. Ook ontbreekt het in Magione niet aan sportieve mogelijkheden: de auto-renbaan 
van Umbrië, zeilen, wandelen in de heuvels, windsurf, quad door de bossen en vliegeren langs het strand.

Museo della Pesca (3) - San Feliciano
Dit ligt in het hartje van San Feliciano, een aantrekkelijk 
vissersdorp. Het museum is een etno-antropologische 
verzameling, die te maken heeft met de “cultuur van 
het water” om het Trasimeno meer. Het biedt een 
fascinerende blik op de verhouding tussen de mens en 
het meer in de loop der tijden. Het museum ligt naast 
het karakteristieke en nog steeds volledig actieve open 
dok van de vissers, die actief hebben meegewerkt 
aan het tot stand komen van de verzameling in het 
museum.
Openingstijden: april mei juni en september van 
donderdag tot zondag.
Juli en augustus van dinsdag tot zondag
Oktober, november, december en maart: zaterdag en 
zondag.

Speciale aanbieding toegangskaarten:
Museo della Pesca e 1.00
Torre dei Lambardi e 1.00
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www.magionecultura.it

www.corrispondenzetrasimeno.it

www.prolocomagione.it

www.congiura.it

www.trasimenomusicfestival.com

TRASIMENO MUSIC FESTIVAL 29 juni -5 juli 
Het festival is ontstaan dankzij de samenwerking tussen de Canadese pianiste Angela Hewitt 
en de Gemeente Magione, en biedt een rijk en gevarieerd programma aan klassieke muziek, 
die niet alleen in het middeleeuwse kasteel van de Ridderorde van Malta in Magione wordt 
uitgevoerd, maar ook op andere locaties van het Trasimenogebied en van Umbrië. Een week 
lang muziek in het groene hart van Italië, in harmonie met de pracht van het Umbrische 
landschap.

CONGIURA AL CASTELLO eind juli
In het Middeleeuwse Kasteel van Magione wordt een historische gebeurtenis uit 1502 
opgevoerd: de samenzwering tegen  Cesare Borgia, door Machiavelli aangehaald in 
zijn boek “Il Principe”. Aan de voorstelling gaat een banket in Renaissance-stijl vooraf, 
terwijl u de tentoonstelling “L’altra congiura” kunt bezichtigen. Daarna begint het lopende 
theaterstuk, begeleid door muziek en dans, waarbij alle momenten van de samenzwering 
in leven worden geroepen.

PALIO DEL GIOGO 15 augustus
De wedstrijd speelt zich af in het kader van de Settimana Magionese die sinds 1978 wordt 
georganiseerd, en gaat terug op een historische gebeurtenis die in Magione heeft plaats gevonden: 
dienstknechten van het plaatselijke ziekenhuis San Giovanni sloegen op de vlucht om zich te 
bevrijden van het juk waaronder zij gebukt gingen, en stichtten vervolgens het nieuwe kasteel van 
Montecolognola. De “jukdragers” van de verschillende stadswijken dagen elkaar uit door zoals 
toen over de straten te rennen, gebukt onder het symbool van hun slavernij: het juk.

FESTIVAL DELLE CORRISPONDENZE, ZZURLA 
PREMIO VITTORIA AGANOOR 6-8 september
Een festival met als thema de briefwisseling, dat in het sfeervolle,  aan het meer gelegen 
dorpje Monte del Lago wordt gehouden. Tentoonstellingen, lezingen, boekpresentaties, 
toneelvoorstellingen en concerten vinden plaats in antieke villa’s of op pleinen, dit alles 
onder één gemeenschappelijke noemer: de brief. En dankzij de Zzurla kunt u verrukkelijke 
streekgerechten ontdekken. De literaire prijsuitreiking Vittoria Aganoor sluit het Festival af.

OLIVAGANDO 16-17 november
Dit evenement is in de plaats gekomen van het vroegere feest “Festa dell’Olio”, en is een waar 
referentiepunt voor de talrijke olijfolieproducenten van het Trasimenogebied en omgeving. Er 
worden lezingen, meetings en workshops gehouden, allemaal in het teken van de olijfteelt 
en de olijfolie, en op de markt  kunt u olijfolie en streekproducten proeven en kopen.
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www.paciano.org
Facebook: Comune di Paciano

www.trasimemo.it 
Facebook, Instagram, Pinterest: TrasiMemo
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PACIANO
Kieran Mulvaney, schrijver en milieuactivist, schrijft het volgende over Paciano in de Washington Post: “de 
eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik hier arriveerde was dat het precies was zoals een decorontwerper 
in Hollywood een middeleeuws stadje zou hebben uitgebeeld”. Waar beginnen wij ons bezoek? In het hartje 
van het oude centrum, van het Palazzo Baldeschi, zetel van de ufficio informazioni (informatiebureau) 
van het TrasiMemo (1) gebied, op korte afstand van het museum “Don Aldo Rossi” (2). Wandelend door 
de straatjes van het stadje komt u vele prachtige dingen tegen, kerken, madonna’s, balkonnetjes, kleine 
winkeltjes die heerlijke plaatselijke producten verkopen en handgemaakte artikelen, zodat u een harmonisch 
beeld krijgt van dit middeleeuwse stadje. Dan is er nog het palazzo van het Municipio (Gemeentehuis) 
in de Piazza della Repubblica. Verder kunt u culturele paden bewandelen zoals b.v. de kerk Chiesa di 
Madonna della Stella (3), waar zich een serie frescoo’s bevinden die een van de traditionele verhalen 
vertellen: een ster die neerdaalt op de Mantel van de Madonna. Een bezoek aan dit gebied dat vaak 
onbekende kunstschatten onthult kan uw culturele ervaringen verrijken terwijl u wandelend kunt genieten 
van het prachtige landschap, zoals langs de via Romea Germanica, die vanaf de jaren 1200 van Stade 
(Duitsland) naar Rome leidt en die in dit gebied Castiglione del Lago met Città della Pieve verbindt.

“TrasiMemo” en
Museo “Don Aldo Rossi” 
TrasiMemo-Banca della Memoria del Trasimeno, 
is een speciale bank, de schatten die hier 
bewaard worden zijn zowel uit oeroude tijden als 
hededaags, er zijn museumzalen, tentoonstellingen 
en workshops. Op korte afstand bevindt zich het 
Museo “Don Aldo Rossi”, hier wordt de oude vlag 
van de gemeente bewaard, die in 1450 werd 
vervaardigt in het bedrijf  Bonfigli. In de pinacotheek 
hangen schilderijen van Castelletti uit de achtiende 
eeuw, die prachtige wandtapijten lijken met 
mooie uitbeeldingen van madonna’s, maar die 
daarentegen schilderijen zijn. 
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www.paciano.org - Facebook: paciano eventi - prolocopaciano@gmail.com

www.paciano.org - Facebook: Gruppo Infioratori Paciano e Paciano Eventi 

www.paciano.org  
Facebook: Paciano Eventi - Congrega Gioventù Muscolosa Disertrice della Vanga a Pedale 

www.paciano.org - Facebook: Paciano Eventi e Comune di Paciano

www.paciano.org - Facebook: Paciano Eventi

FESTA DI PRIMAVERA 14 april 
In de straten van Paciano staan de exposanten voor u klaar: ambachtswerk, kleding, 
snuisterijen, tassen, schoenen, handgemaakte sieraden, fruit, groente, bloemen, 
brood, streekproducten en street food. Een speciale dag om de lente te verwelkomen en 
tegelijkertijd het cultureel erfgoed van Paciano te ontdekken, dit alles in een feestelijke 
atmosfeer met vrolijke marktkramen, muziek, streetfood, open musea en workshops. 

TAPPETI FLOREALI ARTISTICI: INFIORATA 
Zondag van de Sacramentdag
Vanaf de vroege ochtend van de Sacramentsdag worden in Paciano kortstondige 
kunstwerken gemaakt: de inwoners bedekken en versieren de mooie bakstenen straten 
met prachtige bloementapijten, waarbij religieuze, traditionele of artistieke thema’s worden 
uitgebeeld. U kunt komen kijken of meehelpen door contact op te nemen met de vereniging 
Associazione Infioratori Paciano.

EEN KINDERVRIENDELIJKE ZOMER MET AMUSEMENT, MUZIEK EN DE KARRETJESRACE
E...state a Paciano: vanaf eind juli is het in Paciano op elke vrijdag, laat in de middag, feest: amusement 
en activiteiten voor kinderen, marktkraampjes, muziek en enogastronomie. In de week rondom 15 augu-
stus worden er talrijke belangrijke evenementen georganiseerd: historische optochten, wedstrijden tussen 
de stadswijken, concerten en andere culturele voorstellingen. Op 10 en 14 augustus vindt de traditionele 
karretjes-race plaats, georganiseerd door de vereniging Congrega Gioventù Muscolosa Disertrice della 
Vanga a Pedale, een evenement dat u niet mag missen: in het centrum wordt een grote houten piste aan-
gelegd voor de houten eigenhandig gemaakte karretjes, die met hun bestuurders naar beneden racen. 

MILLE & UNA UMBRIA Lunch “ItinerArte” in het historisch centrum
8 september  
Duizend & één Umbria, ItinerArte bestaat uit een dag met een groot middagmaal en tal van proeverijen 
door de straten van het historische centrum. Het evenement is onlangs door de plaatselijke Pro 
Loco nieuw leven ingeblazen en heeft een feestelijke uitstraling. Van ‘s ochtends vroeg tot laat in de 
namiddag biedt het programma concerten, creatieve werkplaatsen, rondleidingen, voorstellingen, 
marktkramen, recreatieve activiteiten voor kinderen en informatie over streekproducten.

FESTA DELL’OLIO weekend van het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Sinds de oudheid wordt het Umbrische landschap gekenmerkt door olijfbomen die één van 
de basisproducten leveren voor de lokale keuken: de waardevolle olijfolie. Het feest van de 
olijfolie biedt u de mogelijkheid verschillende soorten versgeperste olie te proeven, terwijl 
in het stadje concerten, voorstellingen en werkplaatsen worden gehouden.
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Museumroute
De monumentale route bestaat uit:
- de kerk van San Sebastiano (4) 
 met de fresco’s van Il Perugino
 (De Marteling van San Sebastiano; 1505)
 en van Rafaël (Getroonde Madonna met
 musicerende engelen)
- het Theater Caporali (5) 
 met een oud toneelgordijn van Piervittori;
- de Collegiata di San Michele;
-  het Museum “Anita Belleschi Grifoni” in de
 Kerk van Sant’Agostino (6); 
- het Museum van Kerkelijke Gewaden en
 Sacrale voorwerpen in de 
 Kerk van de Madonna della Sbarra (7);
- de Collectie Mariottini in de 
 Gemeentelijke Pinacotheek (8)

Panicale is prachtig gelegen in de schitterende natuur boven het Trasimeno meer. Het is de geboorteplaats 
van enkele beroemde kunstenaars en condottieri en heeft de identiteit van het middeleeuwse kasteel 
behouden: de structuur hoog tegen de berg Petrarvella aan. De aanwezigheid van de drie piazza’s 
op drie verschillende niveaus is kenmerkend voor het hele stadsplan dat gebouwd is in concentrische 
ellipsen. Op het plein Umberto I staat de vijftiende eeuwse cisterne (veranderd in een fontein in ‘900) en de 
indrukwekkende kerk van San Michele (1). Terwijl het veertiende - eeuwse Palazzo del Podestà (2) (zetel 
van het Historisch en Notariële Archief) op het mooiste uitkijkpunt van het stadscentrum staat, op de Piazza 
Masolino, het uitzicht is adembenemend. Niet alleen is het een van de mooiste mieddeleeuwse stadjes van 
Italië ,maar Panicale is ook bekroond met de Bandiera Arancione (oranje vlag) van de TCI (sinds 2007), 
dankzij zijn belangrijke culturele en landschappelijke erfgoed en de vele evenementen die er plaats vinden 
(theaterseizoen, muziekfestivals, culinaire festivals, cursussen borduurwerk). De Renaissance heeft er 
belangrijke sporen achtergelaten: Perugino, Raffaello en G. Battista Caporali om een paar grote meesters 
te noemen. Het nabijgelegen heiligdom van Mongiovino (3) wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
voorbeelden van de Italiaanse maniëristische kunst, ontwerp van Rocco da Vicenza, met werken van 
Pomarancio, Lombardelli, Alfani enz.

Toegang tot de route
met gereduceerd tarief
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Ufficio Cultura +39 0758379531 - www.comune.panicale.pg.it - cultura@comune.panicale.pg.it 

gioventu.tavernellese@gmail.com

 www.tmusike.it - info@tmusike.it - +39 3287817221      

prolocopanicale@gmail.com

      Gal Trasimeno Orvietano +39 0578297011 - www.galto.info - galto@galto.it

ARTINSIEME PANICALE van mei tot september 
Deze evenementen behoren tot de Art Container van de gemeente Panicale, en bestaan uit concerten, 
tentoonstellingen, werkplaatsen, culturele bijeenkomsten, theater, dans en masterclasses met 
artiesten die in Panicale wonen. In dit kader vinden plaats: Move the Arts, gratis workshops met 
Engelse artiesten (mei); Visioni Musicali (concerten in het Tule-museum  met de pianiste Dalia 
Lazar); Master klassieke gitaar (eind juli, 3de editie.) concerten en cursussen;  festival Musica 
Insieme Panicale (augustus, 12de editie.) opgericht door K. Huber en Y. Pagh-Paan, voor het 
promoten van muziek van alle tijden en plaatsen; festival Ellissi  3de editie; in de zomer elke 
donderdag Mosaico Sonoro, 13de editie, openluchtconcerten op het plein Piazza Umberto I.

PALIO DELLO ‘NSU E DELLO ‘NGIÙ A TAVERNELLE 
derde weekend van juli
Georganiseerd door de verenignig Associazione Gioventù Tavernellese, een feest waarbij de 
hele bevolking van Tavernelle betrokken is:  volksspelen die van generatie op generatie zijn 
overgeleverd, zoals de wedstrijd Porta Sant’Anna - NSU tegen Porta S. Pietro – NGIU, concerten 
met bekende Italiaanse bands en artiesten, eetgelegenheden, amusement voor kinderen. 

ENOGASTRONOMIA A PANICALE september - oktober
In het teken van wijn en olijfolie, producten die typerend zijn voor de culturele identiteit van 
Panicale; Festa dell’Uva (september) 44ste editie; Pan’Olio (26 en 27 oktober): in het 
historische centrum vinden proeverijen plaats (wijn, de eerste versgeperste olie van het jaar, 
en andere streekproducten) concerten, culturele bijeenkomsten, werkplaatsen en kindertheater, 
volksspelen (de “bigonci”-race, het “ruzzolone”-spel) waar zowel de plaatselijke bevolking als 
toeristen aan meedoen. Met ondersteuning en in samenwerking van de Gemeente Panicale.

FILI IN TRAMA historisch centrum 13-14-15 september - 6de editie
Tentoonstelling en markt van kant- en borduurwerk, met nationale en internationale kant- en 
borduurscholen, tentoonstellingen, demonstraties, cursussen. Organisatie Gal Trasimeno 
Orvietano. In samenwerking met de Gemeente Panicale.

PAN OPERA FESTIVAL 5-22 september - 5de editie
Georganiseerd door de vereniging TéathronMusikè, biedt een rijk programma aan 
kameropera’s die worden geproduceerd en uitgevoerd in het sfeervolle historische theater 
Caporali midden in het centrum van Panicale. De aanwezigheid van artiesten die aan het 
begin van hun carriere staan en het internationale publiek, maken van Panicale een ideale 
ontmoetingsplaats voor de bevordering van het genre kameroperamuziek. 
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PASSIGNANO sul Trasimeno
Een oud vissersdorp gelegen tussen het blauwe water van het meer van Trasimeno en de omliggende 
groene heuvels, Passignano is een echt juweel. De ligging maakt het bijna een must op de weg van 
Umbrië naar Toscane, vandaar de originele naam Passus Jani (Passo di Giano) mythische god van 
de poorten. De omgeving biedt vele mogelijkheden voor wandelen, paardrijden en fietsen. De Parochie 
van St. Christopher (1), met uitzicht op de begraafplaats, net buiten het dorp, is de oude Pievania van 
Passignano, daterend uit de X eeuw. De monumentale kerk Madonna dell’Oliveto (De Madonna van 
de Olijven) (2), gelegen in het westelijke deel van het stadje, werd gebouwd aan het eind van de XVI 
eeuw. La Rocca (3), waarschijnlijk oorspronkelijk uit de tijd van de Longobarden (V-VI eeuw), met zijn 
adembenemende uitzicht is open voor het publiek en geschikt voor tentoonstellingen, concerten, theater 
enz. Nabij La Rocca bevindt zich het botenmuseum, Museo delle Barche. Het dorpje Castel Rigone, in de 
heuvels boven Passignano, is een van die zeldzame combinaties van de natuur waardoor het vooral zo 
belangrijk is voor milieu- en cultureel toerisme. Het heiligdom van Maria SS. dei Miracoli, Madonna van de 
Wonderen, is een meesterwerk en een prachtig voorbeeld van de Renaissance in Umbrië.

De Rocca en de Kerken 
Museumroute 
Vanaf de hooggelegen Rocca, in het sfeervolle oude 
stadsgedeelte met de middeleeuwse vesting kunt u 
van het mooiste uitzicht over het meer genieten. Er 
bevinden zich een pas geopend panoramisch café, 
waar u in alle rust iets kan eten of drinken, als ook 
een aantal expositiezalen waaronder die van het 
Museum van de Binnenwater-boten, dat onderdeel 
is van het project van de “Atlante Linguistico dei 
Laghi Italiani”. De route leidt u vervolgens naar de 
oude kerk van San Cristoforo, die dateert uit de 8ste 
en 9de eeuw, met waardevolle fresco’s, en naar de 
kerk van de Madonna dell’Oliveto.

Houders van de card krijgen een korting 
van 20% op het volle toegangstarief.
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NOTTE BIANCA “Passignano sotto le Stelle” 1 juni
Vanaf zonsondergang tot zonsopgang verandert de hele boulevard en het historische 
centrum van Passignano in één groot voetgangersgebied met  optredens, voorstellingen, 
defilés, tentoonstellingen, concerten, markten, proeverijen en animatieactiviteiten voor 
kinderen.

PALIO DELLE BARCHE 21-28 juli
Een historisch evenement dat terug gaat op de late Middeleeuwen en Renaissance, toen 
twee families uit Perugia, de Baglioni en de Oddi, heftige strijd met elkaar voerden. De 
wedstrijd vindt deels in het water en deels op het land en in de stad plaats, tijdens de laatste 
zondag van juli.  De meest betoverende momenten zijn “de brand in het kasteel” en als slot 
het vuurwerk op het meer, die elk jaar duizenden bezoekers trekken.  In de eethuizen van de 
verschilldende stadswijken staan de smakelijkste lokale gerechten op u te wachten.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOVANI CONCERTISTI 
Castel Rigone juli-augustus
Het Festival, nu in zijn 22ste editie, vindt plaats op het sfeervolle plein Piazza Sant’Agostino 
in Castel Rigone; elf concerten staan op het rijke en gevarieerde programma, uitgevoerd 
door verschillende soorten klassieke muziek formaties: trio’s, kwartetten, nationale en 
internationale orkesten, met gerenommeerde solisten. In het bijzonder wordt de avond die 
aan opera-muziek gewijd is, steeds meer geapprecieerd door het grote aantal toehoorders.

TRASIREMANDO 15 augustus
Elk jaar vindt op 15 augustus het evenement Trasiremando plaats. Het is een niet competitieve roeitocht 
over het Trasimenomeer waar alle soorten roeiboten aan mee kunnen doen.  Deze tocht gaat terug op 
een oud gebruik van de vissers, die ter gelegenheid van het feest van San Rocco elkaar uitdaagden 
tot een roeiwedstrijd.  Van Passignano wordt er naar het eiland Isola Minore geroeid, vervolgens naar 
Isola Maggiore, Isola Polvese, Monte del Lago en daarna weer terug naar Passignano sul Trasimeno. 
Voor wie de hele route niet aan kan zijn er tussendoelen met kleinere roeiafstanden mogelijk. 

FESTA DELLA PADELLA 21-25 augustus
Dit originele feest van de koekepan mag u niet missen. In de grootste koekepan ter wereld 
worden 200 kg vis per uur gefrituurd. Het feest vindt plaats van 21 tot 25 augustus en 
biedt de lekkerste gefrituurde vis uit het meer, in een bijzonder romantische atmosfeer bij 
kaarslicht aan de oever van het Trasimenomeer. 
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PIEGARO

www.comune.piegaro.pg.it

Het gebied van de gemeente Piegaro bezit een groot aantal plaatsen die om hun geschiedenis en ligging in 
de natuur een bezoek waard zijn: de Burcht van Cibottola, waarvan een groot gedeelte van de oude muren 
en de 20 meter hoge zevenhoekige toren in stand is gebleven, de burchten Gaiche en Greppolischieto, die 
op een prachtige manier zijn gerestaureerd, de schitterende borgo Castiglion Fosco met zijn ronde toren uit 
de 16de eeuw, de abdij Abbazia dei Sette Frati (privé-bezit), uit de 11de eeuw, met zijn Romaanse kerk, 
convent en kloostergang,  
Pietrafitta, de plaats van de vroegere bruinkoolmijnen, waar in de jaren ‘60 talrijke fossielen werden 
gevonden, één van de interessantste  palaeontologische collecties van Europa, die vandaag wordt bewaard 
in het Palaeonteologisch Museum “Luigi Boldrini”; het meer van Pietrafitta, een paradijs voor vissers 
(carpfishing) en voor liefhebbers van fitness (1) . De berg Monte Arale  (853 m) is het hoogste punt van 
het gebied. Op weg naar het oude stadje Piegaro komt u langs het kleine kerkje van de Madonna della 
Crocetta (16de eeuw). Piegaro zelf is ommuurd door stevige wallen met middeleeuwse wachttorens. In het 
oude centrum is de kerk van San Silvestro Papa noemenswaard, evenals het statige palazzo Misciattelli 
- Pallavicini, uit de achttiende eeuw, tegenwoordig bestemd voor accommodatie. De grootste trekpleister is 
echter de oude glasfabriek, waar het Glasmuseum (2) onderdak heeft gevonden.

Museo del Vetro (2)  
In het hartje van de stad, naast de imposante 
fabrieksschoorsteen in rode baksteen, bevindt zich de oude 
glasfabriek, waar vandaag het Glasmuseum is gevestigd. Het 
gebouw is een schitterend voorbeeld van industriële archeologie  
waar de eeuwenoude geschiedenis van de glasproductie van 
Piegaro wordt toegelicht, vanaf de Middeleeuwen tot de 20ste 
eeuw. Aan de hand van apparatuur en voorwerpen worden de 
verschillende fases van de productiecyclus getoond, evenals 
de ontwikkeling daarvan in de loop van de tijd. Ook zijn de 
glazen en flessen die in deze fabriek werden vervaardigd te 
bezichtigen, evenals loonboekjes, werkroosters en andere 
objecten die het leven van de arbeiders in de fabriek en hun 
verhoudingen met de baas beschrijven. De bonte wereld 
van het glas komt in al zijn aspekten naar voren, van 
glastechnieken tot sociale geschiedenis,  en wordt doorspekt 
met de nog levende herinneringen van vandaag.

1

Toegang tot het Museo del Vetro
met gereduceerd tarief.
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Events

Facebook Sagra degli asparagi di bosco (Pietrafitta) 

FESTIVAL DEL VETRO 3de editie 23-26 mei
Vier dagen waar van alles te beleven valt wat wel of niet met glas te maken heeft: 
ambachtswerk, de kunst van het glasblazen, design, literatuur, theater, concerten, 
en gastronomische specialiteiten. Een rijk programma met lezingen, cursussen, 
kinderwerkplaatsen en workshops over de verschillende glasbewerkingstechnieken. 
Dit alles met demonstraties en andere initiatieven van de belangrijkste glasmusea, 
glasproducenten en kunstaccademies uit Italië en buitenland.

SAGRA DEGLI ASPARAGI DI BOSCO laatste tien dagen van april 
Dit feest luidt de lente in, en zal worden opgevolgd door talrijke andere evenementen in het teken 
van de streekproducten.  In Pietrafitta gaat het tien dagen lang om de wilde asperge, die in de om-
liggende bossen wordt geplukt en op verschillende manieren wordt bereid, in combinatie met andere 
producten van de omgeving. Naast de talrijke evenementen en concerten van opkomende lokale ar-
tiesten, worden er bij deze gelegenheid ook  rondleidingen  georganiseerd in het oude mijngebied, en 
in het Paleontologisch Museum Luigi Boldrini, die de grootste collectie fossielen van Europa herbergt. 

FESTIVAL INTERNAZIONALE GREEN MUSIC  3de editie augustus
Na het toenemende succes van de eerste twee edities, wordt dit jaar in augustus een  
nieuwe editie van het Festival Internazionale Green Music gehouden, onder leiding van 
M. Maurizio Mastrini. Jonge talenten en bekende beroepsartiesten, solisten en ensembles 
met internationale faam treden op in concerten van klassieke muziek, jazz, en eigentijdse 
klassieke muziek, op de meest schilderachtige, bijzondere en ongebruikelijke locaties in 
de omgeving. 

MANGIABEVILONGA VALNESTORE 16de editie 
tweede zondag van september 
Kunst, cultuur en natuurschoon: dat is wat de tien kilometer lange route van de 
“Mangiabevilonga Valnestore”, in het gebied van Piegaro, u biedt als u meedoet aan 
dit jaarlijkse evenement. Het gaat om een wandeling met diverse etappes, waarbij 
verborgen kunstwerken worden bezocht en proeverijen worden gehouden van de culinaire 
specialiteiten van Piegaro. 

L’OPERA DEI VETRAI - SAGRA DELLA CASTAGNA eerste helft van oktober 
Elk jaar, in hetzelfde weekend van de Sagra della Castagna (tamme kastanje feest), kunt 
u naast het proeven van streekproducten, ook kennis maken met de grootste Italiaanse 
en buitenlandse glasmeesters die in het Glasmuseum van Piegaro bijeenkomen en 
demonstraties geven van hun kunsten: het glasblazen, vlammen, de glasoven, glas 
graveren, glasfusie. Twee dagen lang werkplaatsen en een tentoonstelling/markt van 
glaswerk.



Isola Maggiore

Piazzetta del
Rondò

Via
 Ri

tor
ta

Via Fornello

Vi
a 

Pi
et

ra
fit

ta

Via Console Flaminio

Borghetto

Punta Navaccia
Pischiello

VernazzanoSanguineto

4

www.tuoro.movimentolento.it/it/map/wrap/

www.annibalealtrasimeno.com

20

TUORO sul Trasimeno
Tuoro ligt aan de noordkant van het Trasimenomeer op de grens tussen Umbrië en Toscane. Rondom het 
stadje bevinden zich vier toeristische routes die u door de geschiedenis, kunst en natuur van het gebied 
leiden. De  Historisch-archeologische route van de veldslag loopt door de heuvels waar de strijd tussen 
de Romeinen en de Carthagers heeft plaatsgevonden. Deze bestaat uit 12 etappes met geÏllustreerde 
informatiepanelen, waarbij in vier talen uitleg wordt gegeven over de bloedige veldslag. Onlangs is ook 
het Museum van Hannibal bij het Trasimenomeer (1) geopend met een multimediale en interactieve 
expositie waar de verschillende theorieën over het verloop van de slag worden toegelicht.  De natuurroute 
leidt u door schitterende bossen naar de scheve Toren van Vernazzano (2) die maar liefst 14 graad 
uit het lood staat. “Campo del Sole” (3) is een kleine hedendaagse kunsttuin aan de oever van het 
Trasimenomeer, met 27 uit leisteen gehouwen zuilen. Tenslotte de route over het eiland Isola Maggiore, een 
kleine reis door de geschiedenis: van de tijd van de H. Franciscus tot de Renaissance en de 19de eeuw, 
toen de kunst van het kantwerk op het eiland werd ingevoerd. De met prachtige fresco’s beschilderde kerk 
van S. Michele Arcangelo is zeker een bezoek waard, zoals ook het documentatiecentrum over het eiland 
en het Kantwerkmuseum (4) met voorwerpen en kleding zoals doopjurken en bruidsjaponnen, gemaakt 
volgens de technieken van het Ierse kantwerk. 

Museo di Annibale al Trasimeno
Het Museum geeft een uitgebreide toelichting 
over de laatste ontdekkingen omtrent de slag bij 
het Trasimenomeer uit historisch-archeologisch, 
geologisch en geografisch oogpunt, aan de hand 
van geavanceerde methodologische hulpmiddelen 
en multimediale toepassingen. In het bijzonder 
wordt er aandacht besteed aan archeologische 
kaarten van de noord-oost kant van het 
Trasimenomeer, aan de verschillende theorieën 
omtrent het verloop van de veldslag en aan andere 
grote veldslagen van de Tweede Punische Oorlog.
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INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 22-23 juni
Op 23 juni, Sacramentdag, worden in Tuoro sul Trasimeno de straten bedekt met 
schitterende bloementapijten, waarvan de kleurige bloemblaadjes dagen van tevoren 
werden geplukt in de omringende heuvels. Een eeuwenoude traditie, waar cultuur en 
natuur nauw met elkaar zijn verbonden, en die vandaag de dag met liefde aan de jongere 
generaties wordt overgedragen.  

MOON IN JUNE Isola Maggiore 22-23  juni  
De betoverende zonsondergangen van het Trasimenomeer fungeren als decor voor het 
muziekale evenement “Moon in June”. Het festival, dat door de wijlen promotor Sergio 
Piazzoli werd gestart, wordt jaarlijks voortgezet, en blijft met zijn klanken en melodieën te 
midden van ongerept natuurschoon menige liefhebber van jazz en experimentele muziek 
trekken. Het programma is verspreid over twee avonden vanaf 18.00 uur, en biedt tal van 
unieke en onherhaalbare uitvoeringen van professionele musici.

FERRAGOSTO TOREGGIANO juli-augustus 
De geschiedenis van Tuoro in de oudheid wordt in leven gebracht. Vanaf eind juli tot 
15 augustus vindt Ferragosto Toreggiano plaats, bij het Lido van Tuoro, het park “Il 
Sodo” en in het historische centrum: één van de interessantste zomerevenementen in het 
Trasimenogebied. Theater, vermaak, optochten, historische voorstellingen, spelactiviteiten 
en proeverijen, dit alles in het teken van de gebruiken en tradities van de Romeinen en 
Carthagers: een reis terug naar het verleden van de Tweede Punische Oorlog.

PICCOLO FESTIVAL DEL RONDÒ
tweede helft van augustus
Op het schilderachtige pleintje Piazzetta del Rondò wordt ook dit jaar het “Piccolo 
Festival del Rondò” gehouden, een klein festival van klassieke muziek en theater. De 
voorstellingen beginnen om 21,00 uur, op één van de mooiste terrassen van het centrum 
van Tuoro, met weids uitzicht over het meer. Het gevarieerde programma biedt concerten 
van kamermuziek, opera aria’s, symfonische muziek, en zo nu en dan ook jazz en blues.



22

www.strasimeno.it

www.trasimenoblues.it 

Grote Evenementen

STRASIMENO 
Castiglione del Lago - 17 maart

De zogenaamde “Strasimeno” is een super-maraton in het Trasimeno gebied 
(58 km) die om het meer  loopt, vertrek en aankomst te Castiglione del Lago.  
Dit is een belangrijk sportief evenement dat ieder jaar meer deelnemers telt. 
Het is ook de eerste  runners “ultra” op de wegen van Italië en luidt het begin 
van het toeristenseizoen in. De gastvrijheid van de inwoners is kenmerkend 
voor deze streek.

TRASIMENO BLUES FESTIVAL
Eind juli – begin augustus

Eén van de belangrijkste blues-festivals van Italië vindt plaats rondom het 
Trasimenomeer. De carovaan van de Blues, tijdens een denkbeeldige reis van 
Mississipi tot Mali,  arriveert in de schilderachtige stadjes rondom het meer, 
met concerten van zonsondergang tot zonsopgang, waar talrijke grote namen 
van de internationale Blues optreden. Het festival biedt een rijk en gevarieerd 
programma, met aandacht voor muziekonderzoek en vernieuwingen, terwijl 
gelijktijdig een serie andere culturele en gastronomische evenementen 
plaatsvinden, die de bezoekers in de gelegenheid stellen het gebied te 
ontdekken, vredig en harmonieus, met al zijn schoonheden en kunst.

FESTE DELL’OLIO, ZAFFERANO
E AROMI AUTUNNALI

oktober - december
Smaken, geuren, proeverijen en ondertussen gelegenheid om plaatsen rijk 
aan geschiedenis, kunst en cultuur te leren kennen.
Ontdek atmosferen van vroeger,  aan het meer, in de groene heuvels, in de 
stadjes, waar nog steeds “langzaam” wordt geleefd.  De reeks gastronomische 
evenementen begint met “Zafferiamo” in Città della Pieve en “Pan’Olio” 
in Panicale. Andere olijfoliefeesten vinden plaats tijdens de maanden  
november en december:  in  Passignano sul Trasimeno “OliAMO”, proeverijen 
in Paciano en Tuoro sul Trasimeno, en tenslotte in Magione “Olivagando”. 
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cultuur natuur

gastronomie

Een “green” keuze

openluchtsport26 MEI
02 JUNI

BOEK 7 NACHTEN VOOR DE PRIJS VAN 4 / BOEK 2 NACHTEN VOOR DE PRIJS VAN 1

Informatie: www.porteapertealtrasimeno.it
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LAGO TRASIMENO

Castiglione del Lago

Città della Pieve

Perugia

Ponte San Giovanni

Corciano

Cortona

Land van de Etruskische en Romeinse beschaving

Museo dell’Accademia Etrusca Cortona (Arezzo) Tel. +39 0575637235
“Antiquarium” Palazzo della Corgna Castiglione del Lago Tel. +39 075951099
Museo Civicio Diocesano Santa Maria dei Servi Città della Pieve Tel. +39 0578298840
Museo Archeologico Corciano (Perugia) Tel. +39 0755188255
Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria Perugia  Tel. +39 0755727141
“I luoghi della Perugia Etrusca”  Ponte San Giovanni Tel. +39 0755736458

Vanwege de strategische ligging tussen Florence en Roma was het Trasimenogebied van 
oudsher het middelpunt van de historische gebeurtenissen van Italië. Grote beschavingen 
hebben op een harmonieuze manier hun stempel gedrukt op het landschap en de cultuur 
van deze streek. Een voorbeeld zijn de Etrusken, die dit gebied tussen de grote steden 
Cortona, Perugia en Chiusi als een verbindingsland beschouwden, gekenmerkt door kleine 
wijdverspreide nederzettingen. Hiervan getuigen de grafurnen die men heeft gevonden bij 
boerderijen en bij sommige kerken, die waarschijnlijk dichtbij Etruskische heiligdommen 
werden opgericht. Een bijzonder belangrijke vondst was in oktober 2015 de ontdekking van 
een Etruskische tombe dichtbij Città della Pieve, op de locatie San Donnino. Uitgaande van 
de typologie van de twee sarcofagen (die intakte geraamtes bevatten) en van de drie urnen, 
kan verondersteld worden dat de tombe dateert uit de periode van het einde van de  4de 
eeuw tot  begin 3de eeuw voor Chr. De voorwerpen zijn te bezichtigen in het bisschoppelijke 
museum Museo Civico Diocesano van Santa Maria dei Servi in Città della Pieve. 
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LAGO TRASIMENO

Castiglione del Lago

Città della Pieve

MongiovinoPanicale

Tavernelle
PietrafittaPaciano

Montecolognola Mantignana

Magione

Tuoro s.T.
Vernazzano

Perugia

Passignano s.T.

Piegaro

Della Corgna Route
Ter gelegenheid van de herdenking van Ascanio (1516-1571) en Fulvio della Corgna 
(1517- 1583), 500 jaar na hun geboorte, is een waardevol artistiek en cultureel erfgoed 
voor het voetlicht gebracht dat op vele plaatsen van het Trasimenogebied aanwezig is, 
en waar de sporen van Ascanio en Fulvio della Corgna te bezichtigen zijn in paleizen, 
landhuizen, kerken en kastelen.

Abbazia dei Sette Frati XIde eeuw - Pietrafitta - Piegaro
In Romaanse stijl, ernieuwd door Kardinaal Fulvio della Corgna
Torre di Vernazzano XIde eeuw - Vernazzano - Tuoro sul Trasimeno
Montecolognola XIIde eeuw - Magione
Madonna dell’Oliveto XVIde eeuw - Passignano sul Trasimeno
Kardinaal Fulvio della Corgna
Palazzo della Corgna XVIde eeuw - Castiglione del Lago
Residentie van de familie della Corgna die hier heersten van 1563 tot 1647
Palazzo della Corgna XVIde eeuw - Città della Pieve
Gebouwd in opdracht van Markies Ascanio della Corgna
Villa Colle del Cardinale XVIde eeuw - Mantignana - Corciano
Gebouwd in opdracht van Kardinaal Fulvio della Corgna
Madonna della Stella XVIde eeuw - Paciano 
Santuario della Madonna di Mongiovino XVIde eeuw - Mongiovino - Panicale
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Het Land van Belangrijke Personages

Laviano - +39 3202759436 (Flavio)
(Castiglione del Lago)
(bezoek op reservering)

Città della Pieve +39 0578298840
Panicale +39 075837433

Magione +39 0758477051
www.comune.magione.pg.it

SANTA MARGHERITA 
Deze heilige werd in 1247  geboren te 
Laviano (Castiglione del Lago), Santa 
Margherita, zij was gezegend met een 
onvergelijkelijke innerlijke  kracht en zij 
werd beschouwd als het “derde licht” van 
de franciscanen- orde.Na een moeilijke 
periode in  haar leven ging zij in Cortona 
wonen en werd daar een Terziaria 
francescana. Haar bekering tot “Novella 
Maddalena” (nieuwe Magdalena) (cit. 
Benedetto XVI), vond plaats nabij een 
eikenboom, genoemd de “boom van 
de bekering” ( “del Pentimento”), nabij 
I Giorgi (Castiglione del Lago). Zij was 
een vredestichter in de gevechtòen tussen 
de plaatselijke guelphs en de ghibellines; 
ook stichtte zij de congregatie van 
de Poverelle (arme vrouwen) en een 
broederschap voor hulp aan de armen 
en zieken.

Fra’ GIOVANNI da PIAN del CARPINE
Deze monnik, geboren te Magione, 
was een van de eerste volgelingen 
van de Heilige Franciscus. Hij was 
een ontdekkingsreiziger en werd door 
de heilige Franciscus op reis gestuurd 
door heel Europa om de Franciscaanse 
Orde te verspreiden. Hij maakt deel uit 
van onze historie vanwege de lange en 
gevaarlijke reis die hij ondernam in het 
jaar 1245; hij was Marco Polo enige 
jaren voor en bereikte Mongolië met de 
taak een vredesboodschap van de paus 
aan de Gran Khan te overhandigen. 
Van groot belang is zijn boek Historia 
Mongalorum, het bijzondere verslag dat 
hij schreef na zijn terugkeer van de reis. 
Dit fresco bevindt zich in de zaal van de 
Gemeenteraad en is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van de Gemeente.

SAN FRANCESCO
Deze heilige was de oprichter van de 
franciscanen-orde. Het Trasimeno gebied 
kan als ideaal worden beschouwd 
aangezien het centrum is van een route 
die de “plaatsen van San Francesco” 
verbindt. Vertrek van Assisi - Santa Maria 
degli Angeli en aankomst in Toscane bij 
het Santuario della Verna (Arezzo) en 
het Convento delle Celle (Cortona). In 
1211 bereikte San Francesco het eiland 
Isola Maggiore om daar de vastentijd 
door te brengen. Ter herinnering werd 
er een kerkje gebouwd zowel als een 
klooster, terwijl er wordt verteld dat op 
een grote steen  zijn voet-afdrukken te 
zien zijn. Nabij Castel Rigone is er ook 
een steen die bekend is aangezien de 
traditie wil dat de Heilige daarop heeft 
geslapen.

ANNIBALE  (247 - 183 Vóór Christus)
Deze Carthaagse aanvoerder werd door 
velen “de grootste generaal van de 
oudheid” genoemd.  Op weg naar  Tuoro 
sul Trasimeno wordt het meteen duidelijk 
hoe intuitief hij was bij het uitkiezen van 
deze plek als ideaal voor een  aanval op 
het leger van de romeinse consul Caio 
Flaminio Nepote. Deze veldslag kreeg de 
naam “De Veldslag van het Trasimeno”, 
een van de bloedigste gevechten van de 
tweede Punische Oorlog. Bij zonsopgang 
op 24 Juni 217 vonden in drie uren tijd 
ongeveer 15000 romeinse soldaten de 
dood. Dit gebeuren wordt nog steeds 
in de herinnering gehouden door een 
interessante route die van archeologisch 
belang is maar die ook prachtige natuur 
biedt.

Tuoro sul Trasimeno
www.prolocotuorosultrasimeno.it

Isola Maggiore +39 0758254233
(Tuoro sul Trasimeno)

PIETRO VANNUCCI “IL PERUGINO”  
Pietro Vannucci,  “Il Perugino” genoemd 
, de meest beroemde schilder uit zijn tijd, 
was de leermeester van  onder anderen 
Raffaello. Hij werd geboren in Città della 
Pieve en u kunt zijn werken in de meest 
belangrijke musea in de wereld vinden. 
Te Città della Pieve bevindt zich onder 
anderen de “L’Adorazione dei Magi” (de 
drie koningen), een  optocht te paard 
dat in het grootse landschap verdwijnt  
waarin u het Trasimeno gebied duidelijk 
herkent. Te Panicale bevindt zich het be-
roemde schilderij van “Il Martirio di San 
Sebastiano” (de Marteling van de heilige 
Sebastiaan), waarop u de heilige ziet die 
in vervoering de pijlen op zich aan ziet 
komen terwijl hij zijn blik richt op de hem 
zegenende God. De Perugino, zeer in trek 
bij het hof en de adel, begon een nieuwe 
stijl van schilderen met zijn zuiverheid 
van vormen en de kleuren rijk aan licht.



27

1901 - 20011884 - 19771514 - 1571 1855 - 19101475 - 1507

Castiglione del Lago +39 075951099
Città della Pieve +39 0578298840

Magione +39 0758477051
Tuoro sul Trasimeno - Chiesa di 
Santa Maria Maddalena

Monte del Lago (Magione)

ASCANIO della CORGNA
De naam van Ascanio della Corgna, 
een avontuurlijke krijger, is verbonden 
met Città della Pieve en Castiglione del 
Lago, waar zich prachtige paleizen van 
de familie bevinden en waar de fresco’s 
de heldhaftige daden van de condottiere 
uitbeelden. Ascanio della Corgna 
verenigde in zich de heftigheid van de 
krijgsman en de vriendelijkheid van een 
uitgesproken menselijkheid.  Hij was 
een van de meest beroemde personages 
van zijn tijd. Hij nam deel aan bijna alle 
oorlogen van die periode, waaronder die 
van Lepanto, en zijn snelle handigheid 
met het zwaard was zo bekend dat 
duizenden mensen naar zijn duellen 
kwamen kijken, zoals uitgebeeld in een 
fresco in het Palazzo della Corgna 
(Castiglione del Lago). 

GERARDO DOTTORI
Gerardo Dottori, geboren te Perugia in 1884, 
is een belangrijke persoon van het futurisme, 
de tendens van de XX eeuw en hij was een 
van de belngrijkste vertegenwoordigers van 
de aeropainting, vooral wat betreft mystieke 
landschappen meestal geïnspireerd door 
het meer van Trasimeno en Umbria zoals 
Marinetti zelf zegt: “hij renoveerde met 
originele intensiteit de “Arte Sacra”. De 
hier aanwezige werken doen denken aan 
de fresco’s in de vergaderzaal van het 
gemeentehuis van Magione (vooral de ene 
waar Fra’ Giovanni da Pian del Carpine een  
vredesboodschap brengt van de Paus aan 
de Gran Khan, na een lange reis tot aan 
Monggolië enige jaren voor Marco Polo) 
en de religieuze fresco’s in enkele kerken 
te Magione zoals Magione, San Giovanni 
Battista, San Cristoforo (Monte Sperello), 
Santa Maria Annunziata (Montecolognola) 
en in Tuoro, Santa Maria Maddalena.

VITTORIA AGANOOR en Guido Pompilj 
Vittoria Aganoor en Guido Pompilj zijn 
de hoofdpersonen van een romantische 
maar tragische liefde aan de oevers 
van het meer van Trasimeno aan het 
begin van de twintigste eeuw. Zij, een 
dichteres van Armeense afkomst, hij een 
plaatselijke politicus die het Trasimeno 
meer redde van uitdroging. Vittoria 
Aganoor kwam in Monte del Lago 
terecht en beschreef in haar gedichten 
de grote schoonheid van het meer. Zij 
werd beschouwd als de meest bekende 
dichter van Italië in de negentiende eeuw, 
vergeleken met D’Annunzio en  Leopardi. 
Vittoria trouwde met Guido Pompilj, werd 
ernstig ziek en stierf. Pompilj zorgde voor 
de begrafenis en voordat hij zelfmoord 
pleegde liet hij een brief achter waarin hij 
vraagt naast haar begraven te worden.

CESARE BORGIA
De italiaanse renaissance liet belangrijke 
sporen achter in de memoires van Nicolò 
Machiavelli neergezet in zijn boek “De 
Prins”, waarin hij het Kasteel van de 
Maltezer Ridders te Magione noemt.  
In dit kasteel vonden de bijeenkomsten 
plaats van de militaire samenzweringen 
tegen Cesare Borgia, il Valentino 
genoemd. Inderdaad ontsnapte hij aan 
een samenzwering (“dieet”) in 1502, 
die door enkele signori van omliggende 
steden was georganiseerd met het doel 
zijn expansieve bedoelingen stop te 
zetten. Het nieuws van de samenzwering 
bereikte Il Valentino, die met zijn 
gewoonlijke handigheid erin slaagde 
vriendschap te sluiten met enige van de 
samenzweerders om vervolgens in een 
van de zalen van het kasteel de meesten 
van de overgeblevenen te vermoorden en 
de rest het land uit te sturen.

Magione +39 075843547
(bezoek op reservering)

Pozzuolo Umbro +39 3392709618 
www.francorasetti.it 
(bezoek op reservering)

FRANCO RASETTI 
Franco Rasetti, fisicus en botanicus, 
geboren te Pozzuolo Umbro 
(Castiglione del Lago), was een 
bekende en vredelievende persoon en 
naar hem is de Vereniging genoemd 
te Pozzuolo Umbro, die de zorg heeft 
voor een permanente tentoonstelling en 
een bronzen borstbeeld in zijn eer.  Hij 
studeerde meerdere universiteiten, onder 
anderen te Berlijn, waar hij Albert Einstein 
ontmoette. Hij was een van de “jongelui 
van Via Panisperna”, de natuurkundigen 
onder de leiding van Enrico Fermi, maar 
hij verliet de natuurkunde toen de studies 
werden gericht op oorlogsresearch en 
weidde zich aan de naturalistische 
studies.  Rasetti legde deze keuze en 
zijn gekozen isolatie van de rest van de 
wetenschappelijke wereld uit als volgt: 
“Niets goeds zal voortkomen uit de 
monsterlijke vernietegingsapparaten”.

Het Trasimeno gebied is een land dat “rijk” is aan karakterestieke personen die hun onuitwisbare sporen hebben achter gelaten
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+39 0758472865 www.oasinaturalisticalavalle.it
Pro-loco Isola Maggiore: +39 0758254233 - isolamaggiore.proloco@gmail.com
Servizio Navigazione: +39 0759637702

Het Park en de Eilanden

Il Parco del lago Trasimeno
Inderdaad is het Parco del Lago Trasimeno, het grootste van de zes Regionale Parken in 
Umbrië, een van de belangrijkste wetlands van Europa, vanwege de aanwezigheid van 
botanische, faunistische en vis-soorten van grote waarde. De absolute rust  en het feit dat 
de natuur nog deel uitmaakt van het leven maakt het park uniek en de moeite waard om te 
ontdekken.

Aeroporto Eleuteri - Castiglione del Lago
Tot aan de vorige eeuw was dit een militair vliegveld, genoemd naar de beroemde  Umbrische 
vliegenier Leopoldo Eleuteri; tegenwoordig is het een ongerept groen gebied van 100 hectare aan de 
oever van het Trasimenomeer, startpunt van verschillende wandel-en fietspaden. Het dient ook als 
permanent vliegveld met ENAC-certificatie (Nationale burgerlijke luchtvaartdienst) waar het mogelijk is 
met kleine vliegtuigen te landen en op te stijgen (algemene, ultralichte en paramotorische luchtvaart). 

Oasi Naturalistica La Valle - San Savino - Magione
Dit natuurpark ligt in het hartje van het Trasimenogebied: ondiep water en uitgestrekte 
rietvegetatie langs de oevers van het meer maken het tot een ideale rust- en broedplaats 
voor duizenden trekvogels. Openingstijden: 9.00/13.00-15.00/18.00 van oktober t/m mei 
en 16.00-20.00 van juni t/m september. Het is mogelijk deel te nemen aan rondleidingen of 
zelfstandig het natuurpark te bezoeken met behulp van een audiogids (Italiaans en Engels); 
eveneens worden er van 15 juni tot 15 september elke donderdag- en zaterdagochtend 
natuurwandelingen georganiseerd. Het natuurpark heeft twee routes met 3 observatieplaatsen, 
een oud afvoerkanaal dat gedeeltelijk bewandelbaar is, 30 verrekijkers ter beschikking van 
de bezoekers, een vogeltrekstation voor het ringen van vogels dat elke zaterdagochtend open 
is, en een gastenverblijf met 12 slaapplaatsen en een keuken.

Isola Maggiore 
Dit eiland valt onder de gemeente van Tuoro sul Trasimeno en is het enige eiland dat 
bewoond is. Het dorpje heeft nog steeds het aanzien van een XV eeuwse vissersdorp 
behouden. In 1211 heeft San Francesco d’Assisi er de periode van het vasten doorgebracht, 
er staat een kapelletje op de plaats waar hij met een bootje is geland na het oversteken 
van het Trasimeno meer in een vreselijk onweer, en de rots waar hij heeft staan bidden. 
De traditie van het Ierse kantklossen is een van de leuke dinge van de Isola Maggiore. De 
plaatsen om te bezoeken vindt u in de “Museum Route van Isola Maggiore”: Museo del 
Merletto, Chiesa di S. Michele Arcangelo, Casa del Capitano, Chiesa di S. Salvatore. 
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www.provincia.perugia.it/guidetematiche/ambienteterritorio - www.polvese.it
Servizio Navigazione: www.fsbusitalia.it/fsb/L’offerta/Linee-regionali/Umbria
+39 0759637702    

Isola Minore
Weinig is bekend over dit eiland, het kleinste van de drie, dat onder de 
gameente van Passignano sul Trasimeno valt en onbewoond privé-bezit is.

Isola Polvese
Het valt onder de gemeente Castiglione del Lago en is de grootste van de drie 
eilanden. Het behoort aan de provincie Perugia, die er het hele jaar toeristisch/
ecologische en culturele evenementen organiseert. Er zijn interessante 
historische monumenten te zien zoals de kerk van San Secondo, het klooster 
Olivetano, de kerk van San Giuliano, een kasteel uit de XIV eeuw. Zeer 
interessant is de vijver van Porcinai (Tuin van waterplanten), gebouwd aan het 
einde van de jaren vijftig door landschapsarchitect Peter Porcinai. Het eiland is 
een voorbeeld van een milieu-management systeem dat is gebaseerd volgens 
de duurzaamheidscriteria. Ook werd er een science-park georganiseerd, 
onderwijs met onderzoeksactiviteiten, opleiding en milieu-educatie. Het eiland 
heeft een hostel en een service-centrum met conferentieruimte en klaslokalen.
Op het eiland bevinden zich een jeugdherberg, bar-restaurant, en uitgerust 
strand.
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Wandelroutes en Fietsroutes

Via Romea Germanica
De Via Romea van Stade naar Rome werd voor het eerst be-
schreven in het begin van de XIII eeuw door de abt Alberto en 
is praktisch gezien een opeenvolging van routes, met nau-
wkeurige gegevens over de plaatsen en afstanden, evenals de 
conditie van de wegen, van een reis heen en terug van Rome 
naar Stade in Duitsland, en weer terug. In de regio Trasimeno 
zijn beschreven het gebied dat Castiglione del Lago, Paciano 
en Città della Pieve omvat. Wegwijzers worden momenteel 
geïnstalleerd langs de route. www.viaromeagermanica.com

Sport en Vrije Tijd
Behalve wandelen, fietsen en paardrijden (er zijn meerdere manèges) bestaat hier ook de 
mogelijkheid tot golf, boogschieten, tennis zowel als watersporten zoals kitesurf, windsurf, 
waterskiën en SUP. Voor autosport enthousiasten zijn er de autodromo en de motocross dromo. 
Het Trasimeno gebied is ook aantrekkelijk voor wie het leuk vindt om te vissen en voor wie aan het 
strand will liggen, er zijn meerdere stranden voorzien van ligstoelen en parasols.
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13 bewegwijzerde routes te voet 
Op de fiets om het meer en in de heuvels, 13 
fietstochten. De 13 tochten, allen rondtochten, 
zijn aangegeven met wit/rode wegwijzers.

 10 - Grande anello del Trasimeno - km.71,6 

   3 - Tra lago e collina - km. 32,6

   4 - Monte Castiglione - km. 36

   5 - Giro dei sette guadi - km. 41,1

   6 - Col di Maggio - km. 31,7

   9 - I tre laghi - km. 46,7

 11 - I sette Monti - km. 31,9

 15 - Il crinale di Montali - km. 28,3

 16 - Borghi, boschi e castelli - km. 51,9

 21 - Giro delle Selve - km. 28,2

 22 - Greppolischieto - Montarale - km. 38,9

 23 - Le torri di Cibottola e Gaiche - km. 23,2

 24 - I boschi di Pian Salto - km. 39,5

 

Middel zwaar
Zwaar
Zeer zwaar

  2 - Città della Pieve - Pobeto - Km. 10

  3 - Castel Rigone - Torre Fiume - Km. 14

  6 - Ferretto - Petrignano del  Lago - Km. 12,5

11 - La Goga di Magione - Caligiana - Km. 12

12 - Magione - Monte Ruffiano - Km. 11

23 - Missiano - Petrarvella - Panicale - Km. 12

28 - Torale - Vernazzano - Cima di Tuoro - Pischiello - Km. 12,2

15 - Mongiovino - Buca del Calcinaro - Km. 11

13 - La Marzolana - Montali - Sant’Arcangelo - Km. 10,5

25 - Passignano - Poggio del Belveduto - Km. 13

27 - Sanguineto - Montegualandro - Km. 14

30 - Città della Pieve - Fosso della Molinella - Km. 7

17 - Montarale - Greppolischieto - Km. 12

21 - Monte Melino - Monte Penna - Monte Sperello - Km. 14

26 - Torale - Pischiello - Poggio Bandito 
       Convento dei Cappuccini - Km. 12

29 - Paciano - Monte Pausillo - Km. 12,5

Voor wie gewend is aan wandelen
Voor weinig getrainde wandelaars

16 bewegwijzerde routes te voet
16 rondwandelingen aangegeven met de wit/rode 
signalen van de CAI (Club Alpino Italiano) die u op de 
bomen, stenen en waar ook maar tegenkomt als er een 
tweesprong is.

U kunt uw GPS gebruiken en de beschrijvingen/landkaarten van de paden 
raadplegen op de web site www.nelleterredeltrasimeno.com
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Het fietspad, alleen begaanbaar voor mountainbikers en wandelaars, loopt over 
onverharde paden, die met elkaar verbonden zijn doormiddel van stukken normale 
verharde wegen. Het pad staat open van  Castiglione del Lago tot Canale dell’Anguillara 
en beslaat ongeveer  3 / 4 van de omtrek van het meer. In Passignano, Torricella, 
San Feliciano en Sant’Arcangelo loopt de route over reeds bestaande asfaltwegen. 
Eén van de mooiste uitkijkpunten is bij Posta di Braccio in de gemeente  Panicale.

Lengte: circa 59 km Duur: 3,5/4,5 ore
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk Hoogteverschil: 65 m
Kenmerken van de route: asfalt 16 KM – onverharde weg/pad 43 km

De afstand in kilometers die op het kaartje staat aangegeven
is berekend vanaf  Castiglione del Lago, met de klok mee.

N.B.: fietsvervoer mogelijk per trein en boot

Trasimeno Fietspad

Route over bestaande asfaltweg 

Fietspad

Fietspad in aanleg
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De saffraan
van Città della Pieve
Dit is een magische plant die 
prachtige paarse bloemetjes geeft. 
Het stuifmeel is fel rood en brengt 
een prachtig geel teweeg. Veel 
gebruikt in de plaatselijke cuisine. 
Er is een consortium ontstaan ter 
bescherming van de saffraan, met 
het doel dit product uit te dragen, 
te beschermen en de productie te 
promoveren.

De boontjes van het
Trasimeno
Deze boontjes werden reeds 
door de oude Grieken en 
Etrusken verbouwd in dit land 
met een ideaal klimaat ervoor. 
De boontjes zijn klein en kunnen 
van verschillende kleuren zijn. Zij 
worden gebruikt in de gourmet 
cuisine volgens traditionele 
recepten en nieuwe recepten. 
In 2002 werd het “Consorzio 
fagiolina del Trasimeno” 
geschapen met het doel om 
de productie en de kwaliteit te 
beschermen. Vanaf 2000 is dit 
boontje de voorzitter van  Slow 
Food.

Wijn

In het gebied van de Colli del 
Trasimeno wordt sinds de 
Etruskische tijd wijn verbouwd 
op de hevels van het Trasimeno-
meer, met de hulp van het milde 
klimaat dat er heerst. Zo is er 
de plaatselijke varieteit zoals 
Grecchetto – van witte druiven die 
de wijn een zachtgele kleur met 
een groenachtige  reflex geven 
– en de Gamay del Trasimeno – 
van de Granache familie, donkere 
druiven die de wijnen een min 
of meer granaatachtige kleur 
verlenen.

Olie

Olijfolie is een van de meest 
typische plaatselijke producten van 
het Trasimeno gebied. Uitgestrekte 
boomgaarden karakteriseren 
de heuvels en het landschap, 
en zij produceren extra vergine 
olijfolie van hoge kwaliteit, 
hetgeen wordt gegarandeerd 
door de DOP (Benaming van 
Beschermde Oorsprong) en met de 
geografische aanduiding van Colli 
del Trasimeno. In deze zone wordt 
de fijnste olijfolie geproduceerd, 
vooral vanwege het gebruik van 
de druivensoorten Dolce Agogia, 
Frantoio, Leccino en Moraiolo.

De vis van het Trasimeno 
meer
Van oudsher is vis een belangrijk 
onderdeel van de voeding van de 
plaatselijke bevolking geweest. 
Heden wordt er door professionele 
vissers gevist, z in cooperatieven. 
Er is carper, paling, zeelt, baars, 
snoek en spiering. De carper 
is het beste in porchetta, en het 
is de meest bekende en meest 
gegeten vis van het meer. Hun 
ree wordt gebruikt in soepen en 
hoofdgerechten. Wij vermelden 
hier ook het gerecht “tegamaccio”, 
genoemd naar het aardenwerken 
potje waarin een heerlijke vissoep  
geserveerd wordt.

Eten en Wijn



L’ Acquario 
 Via Vittorio Emanuele, 69 
 Tel. +39 0759652432 
 www.ristorantelacquario.it 

Locanda e Braceria Le Torri di Porsenna 
 Loc. Giorgi, 46 - Petrignano del Lago
 Tel. +39 075832679
 www.torridiporsenna.it 

SeidiVino
 Via dell’Asilo, 3
 Tel. +39 075953150
 www.6divino.it

Villa di Isola Polvese
 Isola  Polvese 
 Tel. +39 0759977355

Città della Pieve
Trattoria Bruno Coppetta
 Via Pietro Vannucci, 90
 Tel. +39 0578298108  
 www.trattoriabrunocoppetta.com 

Castiglione del Lago 
Il Lido Solitario 
  Via Lungolago, 16  
  Tel.  +39 075951891  
  www.castiglionedellago.eu/lidosolitario/index.htm

Il Pellicano Ristorante Pub Pizzeria
 Loc. Pineta, 12 - Macchie
 Tel. +39 0759589969 
 www.pellicanopub.com  
 facebook Pellicano Pub

La Cantina
 Via Vittorio Emanuele, 93 
 Tel. +39 0759652463 
 www.ristorantecantina.it 

La Capannina 
 Via Lungolago, 20 
 Tel. +39 3395456987
 lacapannina.srl@libero.it

La Pigra Tinca 
 Via Lungolago
 Tel. +39 0753730036 - Fax +39 075951003
 www.ristorantepigratinca.it
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Sapori
Dit initiatief streeft ernaar de kwaliteit van de lokale gastronomie en wijncultuur te waarborgen, en de 
streekproducten van het Trasimenogebied te valoriseren. De restaurants die hieraan meedoen garanderen 
kwaliteit en professionaliteit bij de verschillende fases van voedselbereiding, en bieden u gerechten aan 
die kunnen varieren al naar gelang het seizoen. Er worden hoofdzakelijk producten gebruikt van lokale 
afkomst. Op deze manier worden voedselproductieketens ontwikkeld zonder tussenpersonen, direct van  de 
producent tot het resaturant, zodat de kwaliteit van de offerte zeker wordt gesteld.
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Corciano
Cornaletto
 Via dell’Osteria, 5
 Tel. +39 0756978464 
  www.cornaletto.it 

Isola Maggiore (Tuoro sul Trasimeno)

Da Sauro 
 Via Guglielmi, 1
 Tel. +39 075826168   
 www.dasauro.it

Paciano
Il Casale
 Voc. Cerreto, 50
 Tel. +39 075830465 - +39 3483018414 
 www.ristoranteilcasale.it

Panicale
Osteria Il Gallo nel Pozzo
 Piazza Umberto I, 10
 Tel. +39 075837285 - +39 3271283536
 www.benvenutidalgallo.it

Tenuta Lamborghini
 Loc. Soderini, 1 
 Tel. +39 0757828975
 www.tenutalamborghini.it

Passignano sul Trasimeno
Kursaal 
 Via Europa, 24 
 Tel. +39 075828085 
 www.kursaalhotel.net 

San Feliciano (Magione)

Da Settimio
 Largo Alicata, 1
  Tel. +39 0758476000
  www.albergoristorantedasettimio.it

I Bonci 
 Via Lungolago Alicata, 31  
 Tel. +39 0758479355 
 www.ibonci.com 

Osteria Rosso di Sera 
 Via F.lli Papini, 81
 Tel. +39 0758476277
 www.osteriarossodisera.net

Tuoro sul Trasimeno
Osteria La Pergola
 Via Ritorta, 7
 Tel. +39 0758254125
 www.osterialapergola.com

Streekgebondenheid, traditie en creativiteit



OASI NATURALISTICA LA VALLE
Via Emissario, 115

Loc. San Savino - Magione
Tel./Fax +39 0758472865 - +39 3283055083

www.oasinaturalisticalavalle.it
oasilavalle@gmail.com

HYLA NATURE EXPERIENCE
Via Baroncino, 11 - Tuoro sul Trasimeno

Tel. +39 075825107 - +39 3492254072  
+39 3398644946

www.hylanatureexperience.it 
 info@hylanatureexperience.it
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Hyla Group

Ontdek de duizenden jaren oude geheimen van 
dit natuurgebied bij het oudste meer van Italië. 
Het is gedurende het hele jaar geopend, er wor-
den natuurwandelingen en andere activiteiten 
georganiseerd  zoals het ringen van vogels, 
birdwatching, (verrekijker wordt ter plaatse ge-
leverd), kinderwerkplaatsen op zoek naar wa-
tervlooien, begeleide en zefstandige bezoeken. 

Excursies

e 1.00 korting 
per gezin voor de natuurwandelingen 

met gids in de ninfentuin,
birdwatching, ringen

Museumroutes

Rondleidingen, begeleide tours
in Umbrië

Houders van de Yes Trasimeno Card
krijgen korting op het combinatieticket 
Terre del Perugino dat toegang geeft
tot de museumroute van Città della

Pieve, Panicale, Piegaro, het
Visserijmuseum in San Feliciano en de

Torre dei Lambardi in Magione

Ontdek de stadjes Città della Pieve,
Paciano, Panicale en Piegaro:
een rijkdom aan geschiedenis, kunst 
en tradities. 
www.terredelperugino.it

Wij organiseren begeleide tours en wandelingen 
in de prachtige natuur in de heuvels rondom 
het Trasimenomeer, al naar gelang uw wensen. 
U kunt voor de persoonlijke planning daarvan 
contact met ons opnemen: wandelingen, 
wandelingen met ezels, birdwatching op het 
land of vanuit een boot of kano. 

Excursies

10% korting
op alle activiteiten

Alle voordelen om het gebied te ervaren!

De card wordt uitsluitend afgegeven 
aan gasten van accommodaties die 

op de website
www.lagotrasimeno.net

vermeld staan.

Vraag hem bij de receptie aan. 

Via Danzetta, 14 - Perugia
Call Center booking 199.151.123
School 800 961993
van maandag tot vrijdag: 9:00 - 17:00
zaterdag 9:00 - 13:00 (met uitzondering 
van feestdagen)
Vanuit het buitenland en mobiel
+39 0744422848
callcenter@sistemamuseo.it



AZIENDA AGRARIA IPPOGRIFO
Via Case Sparse, 7

Loc. Caligiana – Magione
Tel. +39 3487664890 (Massimo) 

 +39 3405947829 (Laura)
www.fattoriaippogrifo.com

contatti@fattoriaippogrifo.com

LA QUERCIA DEL PENTIMENTO
Via Giardini, 75 - Petrignano del Lago 

Tel. +39 0759528134 - +39 3331069662
GPS  Lat. 43° 8’ 40” N Long. 11° 57’ 38” E 

www.laquerciadelpentimento.it
info@laquerciadelpentimento.it
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PescaTUrismo
Kom met ons een echte visvangst meemaken 
op onze boten begeleid door de  verhalen en de 
kundigheid van onze vissers. 
Een excursie van ongeveer
3 uren bevat: “Cacciarella” en “Bottarella” (typisch 
lokale visvangst), rondvaren en aanleg op het eiland 
Polvese, zoveel historie en traditie.
MAX 10 DEELNEMERS, TWEE BOTEN BESCHIKBAAR
(TOTAAL 20 PLAATSEN)

RESERVEER DE DAG TEVOREN,
KOST E 120 PER EXCURSIE VOOR 10 PERSONEN

Bezoeken en proeverijen

Dit boerenbedrijf ligt  op 500 m. hoogte in de 
heuvels tussen Perugia en het Trasimenomeer. 
Het beschikt over 70 hectare land waar schapen, 
geiten paarden en ezels worden gefokt. Het bedrijf 
heeft didaktische en sociale doeleinden en de 
activiteiten zijn zowel tot kinderen als volwassenen 
gericht. Binnen het terrein van de boerderij lopen 
goed aangegeven wandelpaden die ook naar 
andere plaatsen van het gebied rondom Perugia en 
het Trasimenomeer leiden. Er worden proeverijen 
georganiseerd van  0-km producten.

Nieuw!  APERIpesca
Prachtige zonsondergang
over het meer van Trasimeno 
met aperitief en hapjes van de 
producten van de Cooperativa 
Perscatori del Trasimeno.
DUURT 1,5  UUR, KOST e 13 p.p. 
VOOR EEN GROEP VAN MIN. 10 
PERSONEN,
MAX 10 VOOR TWEE BOTEN, 
RESERVEER DE DAG
TEVOREN.
EILANDEN TOUR
samen met vissers naar de eilanden 
van het Trasimenomeer, duur 4h
prijs e 180 per boot
max 10 personen.

Bezoeken en proeverijen

Info en reserveringen:
Aurelio +39 3453266112 - Valter +39 3356667323
FACEBOOK cooperativa pescatori del trasimeno
TWITTER Cooperativa Pesca Trasimeno
info@pescatorideltrasimeno.com
TEL./FAX +39 0758476005

Bezoeken en proeverijen

De fokkerij  van Chianina-koeien is de trots van 
ons landbouwbedrijf. Wij organiseren verschil-
lende rondleidingen  met als thema  olijfolie,  
wijn, of het Chianina runderras. Het bezoek aan 
de Chianina-fokkerij begint met een kleine in-
leiding over de geschiedenis en de oorsprong  
van het Chianina-ras, waarna u de stal kunt 
bezichtigen. Hier is het b.v. mogeliljk een be-
valling bij te wonen of te kijken hoe een klein 
kalfje wordt gevoed. Bezoek op afspraak. Kof-
fie, middageten of avondeten op verzoek.

Speciale aanbieding voor
houders van de Card
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Kies je tour uit en proef elke dag ons gebied. 
Bezoek de boerderij en het dichtsbijzijnde middeleeuwse stadje.  
Ontdek het landschap en de mensen die in het Trasimenogebied 
wonen.

Dichtbij het stadje 
Passignano sul Trasimeno

Villa Rancio
Begeleide wandeling door een 

eeuwenoude olijfgaard om de cultivars 
van het Trasimenogebied te ontdekken, 

en daarna proeverij van de verschillende 
soorten extra vergine olijfolie

Giacomo +39 3663539494
Dichtbij de stadjes  Paciano en Panicale 

Cantina il Poggio
Een dagje sommelier: bezoek aan de wijngaarden en 
de wijnkelder gevolgd een kleine workshop over het 

produceren van wijn.

Anna +39 3479229671
Tussen San Feliciano en Magione

La Casa di Campagna
Rondleiding op de dierenboerderij, waar bezoekers mogen 
deelnemen aan het voeren van de dieren;  spelactiviteiten en 
amusement voor kinderen. L’orto della Fattoria: rondleiding in 
de moestuin waarbij  kinderen meehelpen met het plukken en 
oogsten van de producten en deze naar huis mogen meenemen.

Mara +39 3357536326
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Villa Rancio 
Cantina il Poggio
La Casa di Campagna 
Agri Hyla
Az. Agricola Bittarelli
I Romiti
La Cerreta
Birre del Trasimeno

Dichtbij het stadje 
Tuoro sul Trasimeno
in de voetsporen van 
Hannibal

Blijf het gebied proeven, ook terug na de vakantie.
Koop de green bag met de streekproducten van 
Bollino del Trasimeno, en zet de ervaring met 
Umbrische smaken thuis voort.

Dichtbij het stadje
Castiglione del Lago

Agri Hyla
Een dagje als imker doorbrengen en door de 
natuur wandelen met ezels, 
in een gebied waar milieu, geschiedenis 
en cultuur een perfect evenwicht hebben 
gevonden.
Emi +39 3492254072 
Cristiano +39 3398644946

Azienda Agricola
Bittarelli
Van tarwekorrel tot brood en van het land op de tafel.  
Doe mee aan kooklessen over granen en peulvructen, 
in het bijzonder de bereiding van de kleine  
Trasimenoboontjes. Show cooking met nuttige tips 
over hoe je granen en peulvruchten op een lekkere en 
gezonde manier in gerechten kan verwerken. 

Luca +39 3355455622

Voor info en reserveringen www.visiteinfattoria.it



ASISIUM TRAVEL
Via Borgo Aretino, 11A - Assisi

+39 075813074 - +39 3343954324
www.assisitour.com

info@asisiumtravel.com

MORAMI
Voc. Morami - Panicarola

Tel +39 0759589107
www.morami.it - morami@morami.it
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CASTELLO DI MAGIONE
Viale  Cavalieri di Malta, 31 - Magione

Tel. +39075843547  - Fax + 39 0758478770
eventi.castellodimagione@sagrivit.it

FB Castello di Magione - www.sagrivit.it

FATTORIA LUCA PALOMBARO
Via della Strage, 8 - Monte del Lago

Tel./Fax +39 0758400122 - +39 3356061886
+39 3281569346

www.fattorialucapalombaro.com  
info@fattorialucapalombaro.com
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Reisbureaus

Ontdek Umbrië samen met ons…..
tuk tuk
minivan

wine&oil tour
rondleidingen
segway tour
vintage tour

cooking class
fiets- , auto- en vespaverhuur

Bezoeken en proeverijen

Het agriturismo beschikt over ruime en volledig 
uitgeruste appartementen die sinds kort in de 
typische stijl van de streek zijn gerenoveerd. 
Het is mogelijk de wijnkelder te bezoeken en 
deel te nemen aan gezellige proeverijen van ei-
gengemaakte wijn, of een wandeling te maken 
door de wijngaarden.

Gratis proeverij 
voor houders van de card 

Bezoeken en proeverijen

Het Castello Medievale van Magione, een prachtig 
kasteel uit de 12de eeuw, produceert voorname 
wijnen van het DOC gebied Colli del Trasimeno 
evenals DOP olijfolie. De fraaie fresco’s van de 
school van Pinturicchio, de imposante zalen, de 
schitterende binnenplaats en de oude wijnkelder 
vormen een uniek decor voor proeverijen en 
rondleidingen. Op reservering is het kasteel is 
beschikbaar voor de organisatie van proeverijen, 
aperitieven, maaltijden en privé-evenementen. 

De Wineshop van het kasteel is geopend van 
maandag tot vrijdag h 9/13 en 15/18, en 
zaterdag h 9.30/12.30.

10% korting bij aankoop van wijn, grappa, 
olijfolie, honing en walnoten. 15% korting 
per persoon op proeverijen met bezoek aan 

het kasteel (minimaal 8 deelnemers)

Bezoeken en proeverijen

De Fattoria Palombaro bevindt zich vlak bij de poort van 
het schilderachtige dorpje  Monte del Lago, dat op een 
rots over het meer uitkijkt. Beschermd binnen de stad-
smuren en omgeven door uitgestrekte olijfgaarden, pro-
duceert de Fattoria al sinds bijna een eeuw met passie 
en precisie zijn beroemde extravergine olijfolie. Liefheb-
bers en lekkerbekkers zijn welkom op rondleidingen in 
de oude molen waar het traditionele productieproces 
van de olijfolie wordt toegelicht: van het pletten van de 
olijven met de molensteen tot het bewaren van de ver-
sgeperste olie in kruiken in de kelder; hierop volgt een 
proeverij, met schitterend uitzicht op het meer, waarbij 
twee verschillende soorten olijfolie worden aangeboden, 
amabile (zacht) en fruttato (fruitig), op warm geroosterd 
brood en met een glas lokale wijn. Voor wie van mooie 
landschappen houdt worden er eveneens wandelingen 
door de olijfgaarden georganiseerd, om kennis te maken 
met de gespecialiseerde en gemengde olijventeelt.

 5% korting 
 op producten die ter plaatse in de 

molen worden gekocht.

10% korting
op tours door Assisi en Umbrië
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Tasting Tour Vino & Olio
Met bezoek aan de wijngaard en olijfgaard
€ 5,00 pp
Iedere maandag tot vrijdag ochtend vanaf 10 uur  kunt u onze extravergine olijfolie 
en onze wijn komen proeven. Wij beginnen bij de Casa Colonica, ons agriturismo, 
wandeling langs de wijn- en olijfgaarden. Dan terug naar ons agriturismo, waar 
wij gaan proeven: onze hele collectie van al onze producten, olijfolie, toscaanse en 
umbrische wijnen en grappa met bruschette met olijfolie en tenslotte vinsanto als 
dessert. Light lunch € 25 op verzoek en alleen voor groepen van minstens 5 personen.
Minstens een dag tevoren RESERVEREN:
STEFANIA MEZZETTI +39 3358305853
UFFICIO +39 0758254060
Ook op andere dagen kunt u komen kijken, maar dan zonder begeleiding.

Hoe komt u er: Volg de borden voor Vernazzano Basso, dan Agriturismo 
“La Casa Colonica” Wine and Oil  - Voc. Le Caselle, 1 Vernazzano - GPS:  43.210489, 12.095388
Voor info: Stefania +39 3358305853
www.vinimezzetti.it - info@vinimezzetti.it

Bezoeken en proeverijen
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Bezoeken en proeverijen

Het Trasimenogebied wordt gekenmerkt door een mild klimaat, en door zacht glooiende 
heuvels: beide eigenschappen zijn uiterst gunstig voor de wijnbouw, die hier terug gaat 
op zeer oude tradities. Hier worden gerenommeerde wijnen geproduceerd met het label 
Denominazione di Origine Controllata dei Colli del Trasimeno. Het productiegebied is 
weids en omvat alle gemeentes die om het meer heen liggen. Er worden voortreffelijke 
soorten druivenrassen verbouwd zoals voor de witte wijn Grechetto, Trebbiano en 
Chardonnay en voor de rode wijn Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo en Merlot. 
Bovendien groeit er ook een zeer speciale autochtone wijnstok, Gamay del Trasimeno, 
genoemd, behorende tot de familie van het druivenras Grenache, die hier al sinds 1600 
werd verbouwd. De productie van de rosé-wijnen is eveneens noemenswaard.

Gratis proeverijen bij La strada del Vino 

in Passignano sul Trasimeno: raadpleeg 

de kalender met alle proeverijen van de 

verschillende producenten, op de website 

www.stradadelvinotrasimeno.it

of op pagina Facebook



1) La Casa Colonica 
Loc. La Casella snc - Vernazzano - Tuoro s.T. 
Tel. +39 0758254060 - +39 3358305853  
www.vinimezzetti.it

2) Az. Montemelino 
Fonte S. Angelo,15 - Tuoro s.T. 
Tel. +39 3382858418  
www.montemelino.com

3) Az. Agr. Carlo e Marco Carini
Tel./Fax +39 0756059495 Strada del 
Tegolaro, 3 - Colle Umberto 
www.agrariacarini.it

6) Molini Popolari Riuniti 
Cantina Terre del Carpine
Via Forma Nuova, 87 - Magione
Tel./Fax +39 075840298 - www.mpr-eu.it

7) La Casa Dei Cini Soc. 
Agr. Semplice di R. e C. Cini
Voc. Petroso, 68 - Pietrafitta Tel. +39 3492594845  
www.lacasadeicini.it  #lacasadeicini 

8) Cantina Nofrini
Via Case Sparse, 58 - Magione 
Tel. +39 075841595 - +39 3204605322
www.casaleilpicchio.it

10) Coldibetto
Voc. Col di Betto - Colle Umberto 
Tel. +39 3461454558 
www.coldibetto.com

11) Cantina del Trasimeno Duca della Corgna
Via Roma, 236 - Castiglione del Lago 
Tel. +39 0759652493  - Fax +39 0759525303
www.ducadellacorgna.it

12) Il Poggio
Via Petrarca, 60 - Macchie - Castiglione del  Lago 
Tel. +39 3479229671- +39 3497351506
www.vitivinicolailpoggio.com

13) Az. Agr. La Querciolana
Via Vieniche, 4 - Panicale 
Tel. +39 3930261934 - +39 075837477
www.laquerciolana.it

14) Morami 
Voc. Morami - Panicarola - Castiglione del Lago 
Tel./Fax +39 0759589107
www.morami.it

15) Madrevite
Via Cimbano, 36 - Vaiano - Castiglione del Lago 
Tel./Fax +39 0759527220 
www.madrevite.com

16) Podere Marella 
Loc. Ferretto, 32 - Castiglione del Lago 
Tel. +39 0759659028 - +39 3663172990
www.poderemarella.com

17) Azienda Agricola Poggio Santa Maria
Loc. La Villa, 30 - Castiglione del Lago 
Tel. +39 3351288121 
www.poggiosantamaria.it

18) Azienda Agricola Pomario
Loc. Pomario, 30 - Piegaro 
Tel. +39 0758358579 - +39 3470680626
www.pomario.it

19) Società Agricola Casaioli Stefano
Strada Pievaiola, 321/H - Fontignano 
Tel. +39 3493822657
www.agricolacasaioli.it

20) Fontesecca S.S. Agricola
Voc. Fontesecca, 30 - Città della Pieve 
Tel. +39 3496180516 - +39 3480867542
www.fontesecca.it
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21) Tenuta Lamborghini 
Loc. Soderi, 1 - Panicale 
Tel. +39 0758350029
www.tenutalamborghini.it

5) Az. Agr. Pucciarella
Via Case Sparse, 37 - Fraz. Villa - Magione 
Tel. +39 0758409147 - Fax +39 0758409440
www.pucciarella.it 

9) Cantina Berioli
Fraz. Montesperello, 21- Magione
Tel. +39 3474082172 +39 3355498173 
www.cantinaberioli.it

4) Castello di Magione
Viale Cavalieri di Malta, 31 - Magione 
Tel. +39 075843547 - +39 3482300768
www.castellodimagione.it
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Een bezoek aan wijnkelders is een uitstekende gelegenheid om het Trasimenogebied te 
verkennen. Reserveer de rondleidingen in de wijnkelders en de Wine Tours doormiddel

van de website www.stradadelvinotrasimeno.it - +39 3339854593



44

Bezoeken en proeverijen

Landbouwbedrijf

Tel. +39 075951464
“EEN DAG IN HET PARADIJS”

Bij het landbouwbedrijf Azienda Agricola La Cerreta organi-
seren wij elke dinsdag- en donderdagochtend  rondleidingen 
met een treintje en proeverijen van Biologische Extra Vergine 
olijolie, wijnen,  vleeswaren van struisvogels van eigen kweek

E 10.00 per persoon
(kinderen onder de 10 jaar zijn GRATIS)

U wordt verzocht tenminste een dag van te voren uw bezoek 
te reserveren per telefoon:
Angela: +39 334 6864765

Directe verkoop van de producten van het bedrijf
www.agricolalacerreta.it

www.relaislalacerreta.com

VIA CERRETA, 5 - CASTIGLIONE DEL LAGO - PERUGIA

KORTING VAN 10%
aan alle houders van de CARD

op alle producten van het bedrijf
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......proeven 
in de Fabriek

......maak uw eigen chocola

ALLEEN IN 

PERUGIA!

in de School
Om alle geheimen van de chocola te ontdekken, de productietechnieken 
te leren kennen en zelf uw eigen kleine chocoladekunstwerken te maken. 

Info en reservering

of kijk op de web www.perugina.it
Uit het buitenland Tel. +39 0245467655

Volg ons op

e 2.00  KORTING op toegang,

e 1.00 KORTING op gereduceerde

toegang gratis tot 5 jaar

Bezoeken en proeverijen

Casa del Cioccolato bevindt zich in de 
 Perugina- fabriek in San Sisto

Viale San Sisto, 207/c, San Sisto (Perugia)

Een prikkelende route voor al uw zintuigen leidt u naar het hartje van de Italiaanse chocola-
de-productie, waar een heerlijke proeverij van de Perugina-producten op u staat te wachten. 

Nodigt u uit in haar  
Casa del Cioccolato Perugina

voor een smakelijke en unieke ervaring 
in het teken van de Chocola... 

...ontdek
het Museum

Een fascinerende reis door de industriële en artistieke geschiedenis van 
deze fabriek, die als symbool van “italianiteit” kan worden beschouwd.



ZOCCO BEACH
Via Ghandi, 37 - S. Feliciano - Magione (PG)

www.zoccobeach.it 
 zoccobeach@libero.it

SPIAGGIA CALONI
Viale del Lavoro, 22 - Loc. Torricella - Magione (PG)

Tel. +39 075840444 - +39 3383397271
www.facebook.com/spiaggia.caloni

PESCATORE CAFÈ “ZONA SUD” E SPIAGGIA 
MERANGOLA SPORTS BEACH “ZONA NORD”

Lungolago - Castiglione del Lago
Tel. +39 3348696199 - +39 3277433885

pescatorecafè@gmaiI.com
 Facebook Pescatore cafè  

Facebook La merangola - Music Bar & Sports Beach
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ASD GOLF CLUB LAMBORGHINI
Loc. Soderi, 1 - Panicale

Tel./Fax +39  075837582
whatsapp +39 329 9242667

info@lamborghinigolf.it - golf.tenutalamborghini.it

Stranden met
voorzieningen

Twee ligbedden en een parasol 
E 8.00  per dag 

(met uitzondering van zondag
en feestdagen)

Strand met voorzieningen en huur van 
ligbedden en parasols

speeltuin voor kinderen warme douche, en
Wi Fi free

Bar en restaurant met tafels buiten

Gratis ruime parkeerplaats

Stranden met
voorzieningen

Gratis ligstoelen op het strand zolang 
de voorraad strekt. 

Strand met zwembad
2 beach volley velden - mini voetbal
basket playground - voetbaltennis

zonnebedden en parasols – warme douches
Bar en cafetaria met tafels buiten. 

Free Wi Fi

Publieke stranden
van alles voorzien

5% korting
op de stranden met stoelen

Pescatore Cafè Praia en Merangola Sports 
Beach, stranden met ligstoelen, relax en 
vermaak. Verhuur kano’s, waterfietsen, mini 
voetbal, beach volley-tennisbaan, een grote 
bar. Vrijdags muzikaal entertainment met DJ 
set.

Golf

Golf 9 holes, veld voor oefenen, Putting en 
Pitching green – uitrusting voor nieuwelingen – 

Kantoor, Pro-Shop, Bar
Restaurant en Tennisbaan

10% korting op Green Fee 9/18 holes
Deze aanbieding is alleen geldig  indien 
u reserveert bij een accommodatie die 

aangesloten is bijTrasimeno 2019



PERUGIA WAKE PARK
 Via G.Dottori, 66 - Perugia 

Tel.+39 3491609637 
www.perugiawakepark.it

www.facebook.com/perugiawakepark

Via Pievaiola Km 25 - Tavernelle - Tel. +39 075832056
http://tavernelle.azzurrapiscine.it 

AQUAPARK DI TAVERNELLE

PARCO AVVENTURA SALTALBERO
Loc. Fontemaggio - Rapolano Terme (SI)
Tel. +39 3493747061 - 3389333977

www.saltalbero.it - info@saltalbero.it
 www.facebook.com/saltalbero

47

Waterparken

20% korting
 op 1 Run voor 1 persoon,

een enkele keer.

Tegen de 20% korting
op de toegangsprijs, die wordt afgerond
al naar gelang het tijdstip van de dag.

Glijbanen Rafting, Toboga en 
Twister

Vijf zwembaden in de volle natuur

Bad voor de kinderen

- Waterglijbaan Rafting - Verhuur ligstoelen en bedden  Iedere dag  
- Waterglijbaan Toboga - Waterspelletjes voor kinderen van 9:30 tot 19:00
- Waterglijbaan Twister - Groen strand
- Calcetto veld - Restaurant en Bar

Het grootste waterpark van Umbrië

AvonturenparkWaterparken

Korting E 2.00
op de activiteiten

Avonturenpark in Toscane op slechts 30 
minuten afstand van het Trasimenomeer

lopen door de toppen van de bomen voor 
volwassenen en kinderen

Minigolf 
Eetgelegenheid en picnic- zone

Manege - info Rumen +39 388 9338333
Kijk op de website voor de openingstijden

Het enige cable park in Umbria. Wakeboard en 
wakeskate voor volwassenen en kinderen.
De lessen worden gehouden door bevoegde 
instructeurs en de complete uitrusting is bij de 
prijs inbegrepen. 



TRASIMENOBOATS
Tel. +39 3351739492 

www.trasimenoboats.com
info@trasimenoboats.com

MOTONAUTICA MANCINELLI
Via Val di Rigo, 16/C - San Feliciano 

 Tel. +39 0758479255 - 3357809641
www.motonauticamancinelli.com

posta@motonauticamancinelli.com
mancinellimassimiliano@gmail.com

CITTÀ DELLA DOMENICA 

PASSIGNANO RENT BOAT
 Vecchio Pontile di Passignano

 +39 3482915858 - +39 3384025250 
www.passignanorentboat.com 

beniamino.pg@gmail.com
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Verhuur motorboten zonder vaarbewijs, ook 
voor langere perioden.

Verhuur boten
zonder kapitein

Boottocht over het Trasimenomeer
Tochten voor families of groepen naar de mooi-
ste plaatsen van het Trasimenomeer. 
Als u op een camping verblijft  komen we u 
ophalen bij de dichtstbijzijnde aanlegstijger, 
als u  daarentegen in een agriturismo, hotel of 
resort verblijft, kunt u kiezen van welke aanleg-
stijger u wilt vertrekken. 
Schitterende rondvaarten over het Trasimeno-
meer.

Familiekorting van e 20,00
geldig voor 4 personen 

E 3.00 korting
 op de volle prijs

Città della Domenica is een ideale plaats voor 
een gezellig uitje met de hele familie: het 
is het eerste Family Park in Italië, dat zowel 
amusement als natuurschoon biedt: volop pret 
en vermaak voor jong en oud.

10 % korting voor houders
van de Yes Trasimeno Card

Speelpark

Het park voor families

Via Col di Tenda, 140 - Ferro di Cavallo (PG)
Tel. +39 0755054941

www.cittadelladomenica.it  
www.facebook.com/cittadelladomenicaufficiale

info@cittadelladomenica.it

Verhuur boten
zonder vaarbewijs

Verhuur van motorboten zonder vaarbewijs: 
yamaha 40 hp voor 9 personen. Met  
veiligheidsuitrusting aan boord voor 
volwassenen en kinderen  (lifejacket for 
children) pet friendly, we speak english.

Verhuur boten
met kapitein



PORTO DEL SOLE
Darsena Porto del Sole - Tuoro sul Trasimeno
Tel. +39 3487078702 - +39 3337062261

www.portodelsole.it - info@portodelsole.it

MARINELLI FERRETTINI MOTOCICLI 
Via B. Buozzi, 26 - Castiglione del Lago

Tel. +39 075953126
Tel. +39 3397105387 - +39 3337119093

www.rentbiketrasimeno.com  
mfstefano@libero.it

UMBRIA IN VESPA
Via Case Sparse, 42 - San Savino

www.umbriainvespa.com 
 Tel. +39 3474636423

CICLI VALENTINI
Via Firenze, 68/B - Castiglione del Lago

Tel. +39 075951663 - +39 3339678327
www.ciclivalentini.it - info@ciclivalentini.it
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Verhuur van zeil- en motorboten met of 
zonder schipper, zeilcursussen, boottochten, 

aperitieven bij zonsondergang ....

Verhuur boten met en
zonder schipper

Verhuur van fietsen,
mountain bikes en e-bikes

Service fietsen: verkoop, reparatie en verhuur-
Nieuw: E-Bikes

Gadget
voor alle Card eigenaars

Service fietsen: verkoop, reparatie en verhuur-
Nieuw: E-Bikes

Gadget
voor alle Card eigenaars

Ontdek Umbrië  op een Vespa, op een e-bike of 
met de legendarische Ape Calessino (tuktuk)

10% korting
in het weekend op het tarief van 

vespa-verhuur 

Verhuur VespaVerhuur van fietsen,
mountain bikes en e-bikes

10 % korting voor houders
van de Yes Trasimeno Card



MONTEPULCIANO CITY TOUR
www.montepulcianocitytour.it
info@montepulcianocitytour.it
Info Line: +39 3297815381AURA LAGO srl

Via Santa Maria, 72 - Macchie 
Castiglione del Lago 

 Tel. +39 0759589116 - Fax  +39 0759681210
 Tel. +39 3395822422 - +39 3356917850

auralagosrl@virgilio.it - www.auralago.it

VALDICHIANA GRAN TOUR
BOOKING ON LINE

Info Line: +39 3297815381 
www.valdichianagrantour.it
info@valdichianagrantour.it

ASD FLY FELIX SCUOLA DI VOLO
Aviosuperficie Montemelino - Magione

Tel. +39 3294931814
www.flyfelix.it - scuola@flyfelix.it
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Valdichiana Gran Tour

Faciliteiten voor karthouders

AUTOVERHUUR - NCC - Tour Operator

Verhuur autos en minivans, aan huis bezorgd. 

Verhuur met chauffeur

Transport van en naar airports en stations. 

Excursiess met gids in de kunststeden voor 
groepen of enkele personen.

Ga comfortabel zitten en geniet van een 
onvergetelijke tour door de mooiste stadjes 
van onze omgeving: Pienza, Montepulciano, 
Chianciano Terme, Torrita di Siena, 
Montefollonico, Monticchiello, Sarteano, Chiusi 
en Città della Pieve.. alle rondleidingen zijn 
per bus, drie verschillende routes om op een 
gemakkelijke  en fascinerende manier de 
fraaiste plekken van dit land te ontdekken. 

10% korting op de huur met of 
zonder chauffeur, transport van en 
naar alle airports en spoorwegen, 

tour met gids. 

Auto verhuur met of zonder 
chauffeur Montepulciano City Tour

Ga comfortabel zitten en geniet van een 
onvergetelijke tour in Montepulciano. Een 
rondleiding door de magie van 1000 jaar 
geschiedenis, cultuur en tradities in een stad 
die steeds blijft bekoren. 

Reis om Montepulciano
te ontdekken

Vliegschool

De vliegschool heeft als doel piloten op te 
leiden voor het behalen van het vliegbrevet 

voor vliegtuigen en drones. 
Als je van vliegen houdt, kan je bij de vliegschool 
FlyFelix een volledige opleiding volgen, of 
een toeristische dagtrip maken om dorpen en 
stadjes met hun monumenten van boven af 
te ontdekken.  Een fantastische ervaring die 
de emotie van het vliegen combineert met 
adembenemende vergezichten vanuit de lucht 
over het betoverende heuvellandschap van het 

Trasimenogebied.
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IN PERUGIA IS ER DE
MINIMETRÒ.
Een openbaar vervoerssysteem
om het historische centrum op een 
vlugge en comfortabele manier
te bereiken, zonder parkeerproblemen 
en milieuvervuiling.

ENKELE RIT: E1,50 
ENKELE RIT SENIOR: E1,20
10 RITTENKAART: E12,90
10 RITTENKAART SENIOR: E11,10 
EENDAGSKAART: E 5,40

PARKING PORTA NOVA:
GRATIS PARKEERPLAATSEN VOOR CIRCA 3.000 AUTO’S 

33 TOERISTENBUSSEN

PERUGIA
HISTORISCH CENTRUM

Van maandag tot zaterdag
van 7,00 tot 21,05 
laatste rit

Zon-en feestdagen
van 9,00 tot 20,45 
laatste rit

PERUGIA-A1
(SNELWEG)

PERUGIA
MADONNA ALTA



575752

Met een Umbria.Go-ticket kunt u gebruik maken van:

BUSLIJN PASSIGNANO - PERUGIA 
die ook om het meer rijdt 

BUSLIJN RONDOM TRASIMENO
die langs de accommodaties rondom het Trasimenomeer rijdt 

MOTORBOTEN
die verschillende plaatsen aan het Trasimenomeer met elkaar verbinden.

Onbeperkt reizen in de hele Regio!  
Eén ticket is geldig voor alle stads- en streekbussen,

regionale treinen, de Minimetrò van Perugia, de bootdienst
van het Trasimenomeer en de kabelbaan van Orvieto.

De Umbria.GO-tickets zijn beschikbaar in 4 verschillende versies: 1,2,3 en 7 dagen  
50 % korting op een JUNIOR ticket voor kinderen onder de twaalf jaar! 

(kinderen onder de 4 jaar reizen gratis,
mits begeleid door een betalende volwassene)

VOOR HET TRASIMENOGEBIED

1 dag 2 dagen 3 dagen 7 dagen
€15 €26 €33 €45

BIJBETALING VOOR
FIETSVERVOER

alleen in de bus en op boten
,€3 50

U kunt de Umbria.GO-tickets kopen bij de loketten van Busitalia en 
Trenitalia in de Regio Umbrië en bij andere geautoriseerde verkoopplaatsen.



AGENZIA PRINCIPALE
DI MAGIONE                                                         
Via Sacco e Vanzetti, 24/b
06063 Magione (PG)
Tel. +39 0758472240 - Fax +39 0758472241
agenzia.magione.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/MAGIONE

AGENZIA DI 
CASTIGLIONE DEL LAGO
Via Silvio Pellico, 8
06061 Castiglione del Lago (PG)
Tel./Fax +39 0759652717 
agenzia.magione.it@generali.com

 
SUBAGENZIA DI
TAVERNELLE
Viale della Resistenza, 187 - Tavernelle 
06064 Panicale (PG)
Tel./Fax +39 0758355378 
agenzia.magione.it@generali.com

seguici su facebook 
@AgGeneraliMagione
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Steeds aan uw zijde, voor een goede 

bescherming van uw projecten
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TRASIMENO PHOTO SHOOT
OP STAP MET EEN PROFESSIONELE FOTOGRAAF

Terwijl jullie wandelen door de mooiste gebieden van het Trasimenomeer
en genieten van de atmosfeer en de schitterende uitzichten, leg ik zo spontaan

en natuurlijk mogelijk jullie ervaringen vast doormiddel van mijn foto’s.!
Het is eveneens mogelijk een foto-tour te organiseren naar plekken

die weinig mensen kennen en waar de zonsondergangen onvergetelijk zijn. 

Bel het nummer +39 3490583476
Voor meer informatie www.studiodifoto.it

ANNIBALE: bier met een sterke en 
vastbesloten smaak, die past bij 
Hannibal, de moedige veldheer van 
de slag van het Trasimenomeer in 
217 v.C.

TRASIMENO: dit bier roept de mythe 
van prins Trasimeno op, die uit liefde 
voor de schone nimf Agilla in het 
meer verdronk, dat daarna naar hem 
werd vernoemd

AMBACHTELIJK BIER VAN TRASIMENO
www.birredeltrasimeno.it

Proeverijen: www.visiteinfattoria.it

INGREDIENTEN
Water

Gerstemout
honing,

gist en geselecteerde 
hoppen

8,5%Vol.

INGREDIENTEN
Water

Gerstemout
honing,

en Trasimenoboontjes 1%
gist en geselecteerde 

hoppen

5%Vol.





www.lagotrasimeno.net

www.umbriatourism.it

Deze catalogus is uitgegeven door het Consorzio URAT, in samenwerking met de 
Toeristische dienst van het Trasimenogebied en de bedrijven die zich hebben aangesloten 
bij “Trasimeno 2019”.

Grafische vormgeving: BRUGI communication - Castiglione del Lago
Drukkerij: Dimensione Grafica - Foligno

Voor toeristische inlichtingen:
Servizio Turistico Associato del Trasimeno
Piazza Gramsci, 1
06061 Castiglione del Lago (PG) - Italia 
Tel. +39 0759658293/4 
info@iat.castiglione-del-lago.pg.it

Consorzio URAT 
bij de Comune di Castiglione del Lago 
Piazza Gramsci, 1
06061 Castiglione del Lago (PG) - Italia
Tel. +39 075951307 - urat@lagotrasimeno.net
www.lagotrasimeno.net

Deze catalogus is bijgewerkt tot 05.12.2018.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen na deze darum.

Unione dei Comuni del Trasimeno


