Programma
8-daagse vliegreis Etrurië
Italia Classica te Schoorl
De heer C.J.M. Jonkman
02-09-2021 tot en met 09-09-2021

Onder voorbehoud van wijzigingen
dag 1, do 02-09
Directe lijnvlucht van Amsterdam naar Pisa (12.10 - 14.05 uur) en aansluitend rit naar Volterra. We
wandelen door dit prachtige Toscaanse stadje en verblijven er twee nachten.
dag 2, vr 03-09
Het Guarnacci Museum bezit een belangrijke Etruskische collectie. Middagexcursie naar het
sfeervolle San Gimignano met zijn karakteristieke middeleeuwse woontorens. Hier zien we de
Dom en de Sant'Agostino met de frescocyclus van Benozzo Gozzoli over het leven van
Augustinus.
dag 3, za 04-09
We rijden naar Chiusi, oorspronkelijk een van de twaalf Etruskische steden. We bezoeken het
modern ingerichte Etruskisch Museum. Onder de dom bevindt zich het 'labyrint van Porsenna',
een serie ondergrondse tunnels. Eind van de middag rijden we naar Orvieto, waar we twee
nachten verblijven, en zien de stad al van ver liggen op het plateau.
dag 4, zo 05-09
We bezoeken de middeleeuwse kern van Bolsena en bekijken onder andere de Santa Cristina met
het catacombencomplex. 's Middags rijden we terug naar Orvieto en bekijken de collectie van het
Archeologisch Museum en de schitterende Dom met in de San Brizio-kapel de frescocyclus over
het Laatste Oordeel van Luca Signorelli.
dag 5, ma 06-09
In het uitgestrekte archeologisch park in Vulci bekijken we een van de Etruskische graven en
wandelen we rond in een deel van de oude stad. Tuscania houdt de herinnering aan de Etrusken,
de Tusci, niet alleen door zijn naam levend, maar ook in het museum en zelfs in twee
indrukwekkende romaanse kerken. Overnachting in Tuscania.
dag 6, di 07-09
Tarquinia is een van de belangrijkste Etruskische plaatsen. Het Archeologisch Museum herbergt
een fraaie collectie Etruskische voorwerpen en askisten. Ook bezoeken we er de Monterozzinecropolis met beschilderde kamergraven. Via de Banditaccia-necropolis van Cerveteri met haar
koepelgraven rijden we naar Rome voor de laatste twee overnachtingen.

Programma

dag 7, wo 08-09
's Ochtends bezichtigen we de Etruskische collectie van de Villa Giulia. Daarna wandelen we
door het hart van Rome van het Capitool naar het Pantheon en Piazza Navona.
dag 8, do 09-09
We besluiten de reis met de opgravingen van Ostia Antica, ooit de belangrijkste havenstad van
Rome. Begin van de middag directe lijnvlucht naar Amsterdam (14.05 - 16.35 uur).
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