
“Ti ting man skal gøre i Italien 
mindst en gang i livet”

Onsdag den 15. november kl. 19.00

Rosborg Gymnasium, Vejle

Giulia Pierucci



En usædvanlig rejse gennem Italien for at opdage 

nogle af de steder, der ofte er ukendte for turister, 

men som kan give enkle og ekstraordinære 

oplevelser og muligheden for at føle sig som en 

italiener blandt italienerne, gennem mad, kultur og 

traditioner. 



Bade i en varm kilde om 
natten (og gratis)!

Slap af og nyd en varm kilde lige som romerske 
kejsere plejede at gøre.



Saturnia-Cascate del 
mulino, Toscana

• En smuk egn

• Moder jords skønhed og 
gudernes vrede mødes 

• 37 grader varmt vand og 
en kølende svømmetur i 
Albegna floden

• Mange andre varme kilder 
i Etrurien og Italien



Bagni San Filippo, 
Toscana
• Petriolo, Toscana

• Bullicame, Lazio

• Masse san Sisto, Toscana

• Bormio, Lombardia

• Terme di Caronte, Calabria

• Ischia, Campania

https://www.momondo.it/isp
irazione/terme-gratis-italia/

https://www.momondo.it/ispirazione/terme-gratis-italia/


Se ”la città che muore” (byen, der er i 
færd med at dø), eller besøg en 

spøgelseslandsby!

Skynd dig og besøg én af de ”Borghi più belli
d’Italia” inden den forsvinder 



Civita di Bagnoregio, 
Lazio
• En verden for sig selv

• 2500 år gammel

• En ”uheldig” bakketop af 
tufsten

• En bilfri by: adgangsvej 

• Turisme, kunst og kultur



Torvet Grotter fra etruskernes tid



Umbriano, Umbria

• En trist skæbne efter 
krigen

• Et nyt liv takket være 
kunster, vandrer, og 
frivillige



Udtryk et ønske under stjernerne 
den 10. august!

Hvor I har Sankt Hans, har vi San Lorenzo: en meget særlig 
nat, hvor vi går udenfor og under stjernehimlen laver, det vi 
holder mest af … mens vi kigger op mod himlen og 
formulerer vores dybeste ønsker.



Notte di San Lorenzo, 
hvor som helst i 
Italien

• Religion, tradition og 
astronomi

• Meteorsværmen 
Perseiderne

• San Lorenzo: en martyr, 
der blev brændt på en rist



Hvad skal vi lave?

På kajaktur Vandring

https://www.momondo.it/ispirazione/cosa-fare-la-notte-di-san-lorenzo/


Rejs til Jordens indre!

Der er mange der mener, at Italien er et udendørs 
museum…men vi har også underjordiske museer, 
der er værd at se!



Grotte di Frasassi, 
Marche
• Alt begyndte i 1971

• Et gigantisk grottesystem

• En ny, eventyrlig verden 
af farver, lyde og lys

• 75 minutter tur, 1, 5 km

• Forskellige muligheder

• Et magisk sted med en 
lang historie



Tempio del Valadier (1828)



”Presepe vivente” i hullerne (”levende julekrybbe”)



Opdag at, det ikke kun er 
Italien, der findes i Italien!

Du kunne tro, at du er faret vild og kommet til et 
andet land.



Rocca Calascio, 
Abruzzo
• Nationalparken Parco 

Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga

• Et tusind år gammelt slot 
på en klipperyg i 1450 m 
højde

• Ørne og flere sjældne 
plantearter og dyr

• Lady Hawke



Matera, Basilicata

• Huleboliger i det 
historiske Sassi kvarter

• Bosættelse: fra 7.000 f.Kr. 
indtil 1960’erne

• På UNESCOs 
verdensarvsliste i 1993

• En smuk ”ruinby”

• Il vangelo secondo
Matteo,The Passion, Ben 
Hur



Den kommende Europæiske Kulturhovedstad i 2019



Tag til Sicilien og Sardinien for 
at opleve at de ikke kun har 

det bedste badevand i 
middelhavet! 

En naturoplevelse I formentlig vil huske resten af livet.



Etna, Sicilien

• ” ’a Muntagna”

• En aktiv vulkan 3.323 m høj

• Verdensarv fra 2013

• Ikke en af Italiens store 
skisportssteder, men…

• …rygende vulkan i ryggen og 
udsigt til Middelhavets blå 
bølger

• Stå på ski om morgenen, 
spise frokost på vej mod 
havet og så tilbringe 
eftermiddagen i Taormina
eller Catania



• Fra december til april

• Sydside eller nordside af vulkan
• Snowboard, slalom, freestyle og

mm.



Su Gorropu, Sardinien

• Europas dybeste kløfter

• Fra Supramonte til havet

• Vægge over 400 meter 
høje

• Pladeteknonikket og 
floden i samarbejde i 
hundredtusinder af år

• Endemiske arter

• To ruter frem til kløften



Spektakulære passager og klippevægge



Vandring, klatring, rafting: alene eller med guider



Oplev at ”kult” og ”kultur” 
betyder næsten det samme!

Der er nogle traditioner, der aldrig bliver gamle, fordi 
de lever takket være folket og dets kærlighed til 
byen.



L’Infiorata, Spello, 
Umbrien

• En flot umbrisk-romersk-
middelalderlige by i 
Italiens grønne hjerte

• Corpus Domini, 1264 (ni 
uger efter Påske) 

• Et kæmpestor tæppe: 1, 5 
km lang

• 1.500.000 blomster 
håndplukkede hvert år (3 
måneder)

• 65 typer af blomster

• 90 naturlige farver



• Blomsters nat: 12-14 timer arbejde



• Processionen med biskoppen



Gør som romerne, når du er i 
Rom

Pak din ”fagotto” sammen, og tag af sted til ”fuoriporta” tur.



Castelli Romani, Lazio

• Et naturskønt 
bjergområde sydøst for 
Rom: Albanerbjergene

• De blev dannet ved 
vulkanudbrud for 35-
40.000 år siden

• Cicero, Cato og Lucullus 
var blandt de prominente 
romere, der byggede 
villaer i Albanerbjergene

• Paven i Avignon…

• Kultur og mad



• Nemi: jordbærrenes by



Ariccia: ”porchetta” og ”fraschette”



• Frascati: ikke kun god hvidvin



I Venedig bliv overrasket ved at 
købe ind i ”vidunder 

køkkenhaven”!
Har du allerede været i Venedig mange gange? Har du besøgt 
alle de museer, kirker, flotte steder der findes i byen? Har du 
allerede set den ”Carnevale di Venezia”? Og du stadig har lyst 
til at rejse der hen?

Der er måske et sted, som du endnu ikke kender…



”Santa Maria 
Maggiore” fængsel, 
Venezia

• Et særligt projekt

• PVC værksted

• Værksted for serigrafie

• Værksted for kosmetiske 
produkter

• Den vidunder køkkenhave



• 6.000 kvadratmeter med økologisk dyrkning



• Hver torsdag fra 9.00 til 10.00



Føl dig som florentiner ved at 
lære (næsten) alle Firenzes 

legender at kende!

Det, der er meget specielt med florentinerne er at 
de har mange mærkelige historier og legender, og 
de kender dem alle. 



”La Berta”
Santa Maria Maggiore, 
Firenze

• 1327

• Cecco d’Ascolis
forbandelse

• Genbrug af gamle 
arkitektoniske og 
dekorative elementer

• En anden version: en 
hengiven grønthandler



Michelangelos ansigt, 
Palazzo Vecchio

• ”L’Importuno”: en 
irriterende 
forbipasserende

• En ekstraordinær prøve på 
Michelangelos dygtighed

• Hænderne bag på ryggen

• En anden version: dømt til 
gabestok



”Den hornede tyr”, 
Santa Maria del Fiore

• Tømreren og bagerens 
kone: anklage og hævn

• En anden version: en 
hyldest til trækdyrene



Dantes ansigt, Piazza 
de’ Cerchi

• Et mærkeligt mysterium



Grazie☺

Giulia Pierucci

globetrottola@yahoo.it

mailto:globetrottola@yahoo.it

