
Gode reisevenner,  

 Vårens turer er gjennomført, og vi har fått gode tilbakemeldinger! Takk til alle mine flinke og 

entusiastiske hjelpere i år: Edvard Hoem, Marianne S. Bergesen, Kjell og Kari Helle-Olsen.  

 Til høsten er Vandringen i Tuscia inn til Roma nå fulltegnet. Vi har bare noen få ledige plasser på 

Vandringen fra Roma og sørover. Billetter fra Stavanger. Vær rask om du ønsker å være med, en fin 

måte å forlenge sommeren på!  

 I oktober har vi ledige plasser på «Ibsens og Ferrantes Sør-Italia». På denne turen bor vi på  øya 

Ischia og i Sorrento og besøker Napoli og Amalfi. Disse stedene var inspirasjonskilder både for vår 

egen Henrik Ibsen og Elena Ferrantes berømte Napolikvartett.   

Filmen «Mi brilliante venninne» kan du se på HBO, og i september kommer teaterstykket på Oslo 

Nye!  

Har nettopp laget en liten inspirasjonsvideo fra tidligere turer til området, se videoen her. Meld deg 

gjerne på, for virkeligheten overgår videoen!           

  

       VANDRING I PILEGRIMENES FOTSPOR mellom Toscana og Roma 19. – 26. SEPTEMBER 2019 

  

Vi gjentar vandringen vår langs Via Francigena, en del av 

den gamle pilegrimsveien som går fra Canterbury i England via Frankrike og Sveits til Italia. Roma 

var et viktig mål. 

I høst starter vi med denne vandringen nord for Roma.Denne provinsen kalles Tuscia. Her går vi 

langs den gamle hovedveien, Via Cassia, som siden romertiden har vært en viktig 

hovedferdselsåre. Vi kan fremdeles trø på de samme basalt-steinene som romerske soldater, 

keisere og paver gikk på. 

  

  

https://youtu.be/ERCgX0XRRo4


Vi bor de første tre nettene i Montefiascone, en liten by på 

kanten av et vulkankrater.  Vi skal gå på den originale steinlagte Via Cassia, bade i varme kilder, 

gå på gamle etruskerveier, vandre i åpent jordbrukslandskap og gjennom tette nøtteskoger.  

Dag 4 forflytter vi oss til et hyggelig hotell ved skattkammeret Sutri; ett av etruskernes 

hovedområder. Der bor vi i to netter. Vi skal gå gjennom jordbruksområder og nydelige små 

landsbyer, gjennom frodige daler og nøtteplantasjer. 

  

  

                                                             

De siste to dagene bor vi på et hotell som tidligere har vært 

palasset til en av de store og innflytelsesrike familiene i området. Hotellet ligger ikke langt fra 

Roma og flyplassen, så etter siste dags vandring gjennom den ville Insugherata-parken inn til 

Petersplassen, spiser vi hyggelig i Roma før vi drar tilbake til dette hotellet.  

Pris: kr. 17.900, som inkluderer fly fra Stavanger/Oslo, transport, opphold og måltider med 

drikke alle dager unntatt reisedagene og lunsj dag 3. Enkeltromstillegg kr. 3400 

   Kjell og Kari Helle-Olsen er turledere. FULLTEGNET Turen blir satt opp igjen til våren 2020. 

   Se program her  

   

VANDRING I PILEGRIMENES FOTSPOR SØR FOR ROMA 27.9 – 4.10 2019 

  

https://www.tiramisu.no/p-pilegrimsvei-mellom-toscana-og-roma-1


Vi skal fremdeles vandre på via Francigena, nå fra Roma og 

sørover, langs pilegrimenes hovedvei for flere hundre år siden. Roma var ofte målet, men ruta 

gikk videre sørover mot det hellige land, først langs den kjente via Appia Antica til Albanofjellene 

(opp mot de vulkanske sjøene ved Castel Gandolfo,) og videre sørover. Deretter tvers over Italia 

til Adriaterhavskysten og nedover i Puglia. I Brindisi ender via Francigena, derifra tok pilegrimene 

båt over havet til Jerusalem. 

  

  

  

 Turen er todelt. De tre første dagene har vi base i Castel 

Gandolfo ved Albanosjøen; en fin liten by hvor paven har sin sommerresidens. Vi vandrer ut fra 

Peterskirken, gjennom Roma og ut Via Appia Antica. Neste dag går vi gjennom vulkansk landskap 

og kastanjeskog til Nemi. Dette var Romernes guderike. Dagen etter forflytter vi oss til  Puglia 

hvor vi skal bo på en herskapelig olivengård sør for Bari. Det er et perfekt utgangspunkt for 

spennende vandringer og kulturhistoriske utflukter i dette helt spesielle området. 

Pris: kr. 17.900, som inkluderer fly fra Stavanger, transport, opphold og måltider med drikke alle 

dager unntatt reisedagene. Enkeltromstillegg kr 3300 

Kjell og Kari Helle-Olsen er reiseledere. 

NB! Noen få ledige plasser fra Stavanger, men rask påmelding! 

Turen blir satt opp igjen høsten 2020.  

Se program her 

   

IBSEN OG FERRANTES SØR-ITALIA 15. – 21. oktober 2019 

med base på Ischia og i Sorrento, og vi besøker Napoli og Amalfi. 

  

https://www.tiramisu.no/pr-2-p-pilegrimsvei-sr-for-roma


Henrik Ibsen bodde der og elsket det! Elena Ferrante er vokst opp i Napoli og skrev om 

det.  Opplev stranda. skobutikken, tunnelen og de slitne gatene der dramatikken utspilte seg i 

Napoli-kvartetten! Nå er den første boka, «Mi brilliante venninne» filmet og blir vist på HBO i 8 

deler med norsk-italienske Elisa i rollen som Elena som barn. ANBEFALES! 

Har Ibsen og Ferrantes verk noen likhetspunkter? Bli med til dette vakre landskapet med det 

behagelige klimaet og finn det ut sammen med oss!.  

Denne turen er todelt, og vi skal først bo på Ischia, der både 

Ibsen og hovedpersonen i Ferrantes Napolikvartett oppholdt seg i flere perioder. Ischia er en 

vulkansk øy med et grønt og ulendt terreng, hver kyst har forskjellig karakter med sjarmerende 

småbyer, fine strender og bratte åssider. Øya er mest kjent for sine mange varme kilder, berømt 

allerede i antikken. Turister og lokalbefolkningen er overbevist om at dette kildevannet har 

helsebringende effekt. 

  

  

  

 De siste dagene skal vi bo i Sorrento, ytterst i Napolibukta. 

Derfra kan vi se både Capri og Ischia. Her bodde Ibsen da han skrev Gjengangere. På vei til 

Sorrento skal vi oppleve det pittoreske og kaotiske Napoli, men og den elegante og mondene 

bydelen.   

En dag skal vi til vakre Amalfi. Vi skal besøke Hotel La Luna, som var et fransiskanerkloster 

grunnlagt av Frans av Assisi. Her bodde Ibsen da han skrev  ”Et dukkehjem” sommeren 1879. 

Pris kr. 16.900 som inkluderer fly fra Oslo, transport, opphold og middag hver kveld, samt 4 

lunsjer. Enkeltromstillegg: kr. 2900.  

Tilslutning fra Stavanger mot et tillegg. Forbehold om store valutaendringer.  

Marianne Schibbye Bergesen og daglig leder i Tiramisu er med som reiseledere.  



  

  

  

  

  

  

  

 

Ledige plasser, rask påmelding!   

Les mer om turen her 

https://www.tiramisu.no/pr-ibsens-og-ferrantes-sritalia

