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Wandelen door de wijngaarden van Montefalco en wijnproeverij  

Een dagtocht te voet in Umbrië  
 
Code tour: ITUMB01DTW 

 

 
  
 

 
 

 
Deze wandeltocht met wijnproeverij in Montefalco is geschikt voor iedereen en is een perfecte 
combinatie van natuur en smaak, dat wat de Umbrië altijd als beste aanbiedt! De wandeling begint 
bij een wijnboer in de buurt van Montefalco. In deze mooie heuvelachtige omgeving maakt u een 
wandeltocht omringd door wijngaarden van de Sagrantino di Montefalco en olijfbomen. De wijnboer 
produceert de twee belangrijkste producten van het gebied: de rode Montefalco wijnen en de geurige 
en pittig smakende extra vergine olijfolie, beide producten van een hoge en unieke kwaliteit, dankzij 
het vruchtbare land en de planten die profiteren van een bijzonder goed klimaat. Begeleid door een 
wandelgids, ontdekt u Montefalco, het historische centrum en de omgeving: de wandeling is 
ongeveer 7,5 km lang en is geschikt voor iedereen, zelfs voor gezinnen met kinderen (vanaf 6 jaar) ). 
Na een mooie wandeling door de natuur komt u weer terug bij de wijnboer, waar u van alles over 
het wijn maken uitgelegd wordt en u een wijnproeverij of lunch heeft.    

Mis niet deze leuke ervaring met vrienden of familie ! 
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Programma in het kort 
 

 Individuele aankomst bij de wijnboer met de mogelijkheid om uw auto te parkeren.   

 U ontmoet uw gids Cristiano om 9.30 uur (het is natuurlijk mogelijk om een andere tijd af te 
spreken). 

 Start van de wandeling. U bezoekt Montefalco en de omgeving van het stadje. Cristiano 
begeleidt u en legt u van alles uit over wijn maken, het gebied en Umbrië  

 Aan het einde van de wandeling van circa 7,5 km bent u weer terug bij de wijnboer.   

 Wijnproeverij van 4 verschillende wijnen: Grechetto Colli Martani Doc, Montefalco Rosso 
DOC, Montefalco Sagrantino DOCG en Montefalco Sagrantino Passito DOCG.   

 Bruschette, typische kazen en worstwaren en  zelfgemaakte sagrantino-koekjes. Als alternatief 
kan u ook een lunch boeken (producten als hierboven vermeld plus 2 extra wijnen, 
handgemaakte lokale porchetta (geroosterd en gekruid varkensvlees en een bruschetta met 
truffel). Op verzoek (vooraf geboekt) is er een vegetarische wijnproeverij en lunch mogelijk)  

 Na de proeverij, ca. 13.30-14.30, is de dagtocht beëindigd. 
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Prijs per persoon 2021, wandeltocht en wijnproeverij:  

2 personen: 55 €  
3 personen: 48 € 
4 personen: 45 € 
5 personen: 40 € 
6 personen: 37 € 
7 personen: 34 € 
 
8 of meer personen: Prijs op aanvraag  
Kinderen van 6 tot 17 jaar: 15 € 
 
 
Inbegrepen in de dagtocht: 

 3 uur wandelen met gids 

 Wijnproeverij met 4 wijnen en typische producten: Grechetto Colli Martani Doc, Montefalco 
Rosso DOC, Montefalco Sagrantino DOCG en Montefalco Sagrantino Passito DOCG. 

 Bruschetta, Salami en kaas 

 Zelfgemaakte sagrantino-koekjes 
 
 
Prijs per persoon 2021, wandeltocht en lunch:  

2 personen: 68 €  
3 personen: 63 €  
4 personen: 58 € 
5 personen: 53 € 
6 personen: 50 € 
7 personen: 47 € 
 
8 en meer personen: prijs op aanvraag  
Kinderen van 6 tot 17 jaar: 28 € 
 
Inbegrepen: 

 3 uur wandelen met gids 

 Wijnproeverij met 6 wijnen en typische producten: Grechetto Colli Martani Doc, Trebbiano 
Spoletino, Montefalco Rosso riserva, Montefalco Rosso DOC, Montefalco Sagrantino DOCG e 
Montefalco Sagrantino Passito DOCG. 

 Bruschetta, Salami en kaas 

 De lokale specialiteit handgemaakt porchetta (gekruid en groosterd varkensvlees) 

 Zelfgemaakte sagrantino-koekjes 
 

 
Toer karakteristieken: 

Niveau: gemakkelijk (ook voor families met kinderen vanaf 6 jaar) 
Afstand: 7,5 km 
Wandeltijd: ca. 3 uur 
Niveauverschil: 280 m. 
 
Deelnemers: minstens 2 volwassenen voor de wandeling en de wijnproeverij / lunch 
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In de prijs is niet inbegrepen: 

Transfer naar en van de wijnboer 
 
Startdagen 2021: dagelijks, het gehele jaar, op verzoek.    
 

Boek deze zeer speciale dagtocht, een echte mix van natuur en smaak in het groene Umbrië! 
 

 
 
 

 

 
Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 

www.ecologicotours.com  
www.meravigliosaumbria.com 

e-mail info@meravigliosaumbria.com 
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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