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1. dan: Magione – Città della Pieve (d=74km; v=570m) 
 
Magione (tržnica, 7.00), Passignano (10.0 km; 30'; zajtrk; odhod izpred bara na parkirišču na 
začetku Passignana ob 8.00), Castiglione del Lago (20.0 km; 60'; ogled, malica; odhod s 
parkirišča pred Porta Senese ob 10.30), Panicale (21.5 km; 180'; ogled, kosilo; odhod iz parka ob 
zahodnem delu obzidja ob 15.00), Moiano (zbor vseh kolesarjev pri odcepu za Casaltondo-
Piegaro, odhod ob 16.00), Città della Pieve (18.5 km; prihod v hotel ob 18.00, ogled, večerja, 
prenočevanje). 
 

Prva etapa je med daljšimi, a je pot pretežno ravninska, le z dvema 
krajšima, a precej strmima vzponoma v Panicale in Città della Pieve. 
Začetek proti je na glavnem (pravzaprav edinem) trgu/tržnici v 
Magionu. Sledi nekaj kilometrski spust do 260 m visoko ležečega 
Trazimenskega jezera (Strada Statale – SS75bis), okrog jezera pa se 
nato kolesari v glavnem po ravnini.  
 

Jutro pred Magionom 
 
V Passignanu (289 
mnv; antični Passum 
Iani – Janova oaza, 
cerkev (pieve) sv. 
Kristofora (X.–XI. 
st.)), kraju najbližje 
jezeru, si morda 
privoščite jutranjo 
kavico s še toplim 
rogljičem, nato pa 
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pot nadaljujete mimo Tuora (309 mnv; prizorišče Hanibalove zmage 
nad rimsko vojsko leta 217 pr.n.št.) v rahel klanec (20 m) in nato v 
spust proti Borghettu, pa naprej spet po ravnini (SS71) in še v zaključni 
hribček (30 m) do utrjenega starega jedra Castigliona del Lago (304 
mnv; v etruščanskem in rimskem času otok na jezeru, cerkev sv. 
Dominika, palača Corgna, Leonov grad).  
 

Oljke pod Castiglionom del Lago 
 
Kraj je primeren za malo daljši 
postanek, saj je mestno jedro 
ohranilo srednjeveški videz, od tu pa 
je tudi lep razgled na jezero in na z 
oljkami posajeno okolico. Ker je 
Castiglione zadnji malo večji kraj 
pred opoldanskim odmorom pripo-
ročam, da v eni od prodajaln, 
poizkusite krajevne dobrote – 
merjaščeve slame, klobase in pršut, 
ali porchetto – pečeno in z dišavami 
obdelano meso navadnega prašiča. 
 
Po spustu z utrjenega hriba, 
nadaljujete vožnjo po ravnici okrog 
jezera v smeri proti Magionu (malo 
pred krajem Pucciarelli se s SS71 
zavije na lokalno cesto proti Magionu). Ko prikolesarite do ceste 
Magione-Chiusi (SS599), zavijte levo. Malo pred Cascino lahko po ozki 
makadamski cesti (b) skozi koruzo (morda so tudi sončnice?) prečite 
ravnico do zaselka Lemura (obzidje) in se tako izognete manjšemu 
vzponu na prelaz Casalini (70 m).  

Trazimensko jezero 
 
Pri Lemura se z 
lokalne ceste prispeli 
do malo prometnejše 
ceste  (Strada Pro-
vinciale – SP306). 
Zavijte levo in po 
dobrih stotih metrih 
desno, v prvi pravi, 
kratek (1,5 km), a 
strm (160 m) vzpon 
v Panicale (431 mnv; 
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5.300 p.; lep osrednji trg in lep 
razgled na Trazimensko jezero; 
za znamenitega slikarja Masolina 
iz Panical pa nekateri trdijo, da se 
je rodil v nekih drugih Panicalah). 
Kolesarji s težjimi nogami se 
bodo Panicalam izognili – od 
ostalih se bodo ločili malo pred 
krajem Pucciarelli in namesto 
proti Cascinam zavili po lokalni 
cesti (vzporedni SS71) proti 
Moianu (a), kjer bodo počakali 
vzdržljivejše kolesarje. 
 
Castiglione del Lago: vhod v staro 
mestno jedro 
 
V Panicalah (Moianu) bo daljši 
odmor (2-3 ure) za kosilo in 

počitek. Na mestnem trgu je kar uporabna restavracija s krajevnimi 
specialitetami in lepim razgledom na jezero, še ena pa je na drugi 
strani obzidja, nasproti hladnega parka s klopcami, kjer se lahko v miru 
tudi razkomotite, saj v tem kraju ni prav veliko od radovednežev. Tu se 
boste tudi zbrali za popoldanski odhod. 
 

Casalini-Panicale 
 
Po SP310 prekole-
sarite le nekaj deset 
metrov proti jezeru, 
nato pa pravokotno 
zavijete levo v klanec 
na krajevno cesto. Za 
Paciano ni ozna-ke, 
je pa reklamna tabla 
za hotel ali gostišče v 
tem kraju. Pot vodi 
mimo poli-cije v rahel 
klanec (50 m) do svetišča Marije zvezde (Maria della Stella), nato pa v 
čudovitem spustu padete skozi 100 m nižje ležeče Paciano (391 mnv; 
950 p.). Kraj je sicer zanimiv, vendar si ga boste ogledali kar na kolesu 
in v najvišji prestavi. Malo ven iz kraja se vrnete na cesto SP310, 
zavijete levo in se spustite še do 100 m nižje ležeče ceste Castiglione-
Chiusi (SS71). Po ravnici privozite do Moiana, kjer vas čakajo manj 
zagrizeni kolesarji. 
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Nekaj sto 
metrov za 
Moianom 

zakolesarite 
po SP311 v 

zadnji, 
srednje strm 

in 10 km dolg 
klanec (250 

m), ki se 
konča le 

nekaj 
kilometrov 
pred ciljem 

prvega dne - 
Città della 

Pieve (509 
mnv; 6.800 

p.; rojstni kraj 
Perugina s 

številnimi 
njegovimi 
freskami; 
katedrala 

(prenovljena 
leta 1600), 

trdnjava 
(1326), 

cerkev sv. 
Marije služabnikov (1343)). Klanec pa je vseeno kar zoprn, saj vas bo 
žgalo popoldansko sonce, v bližini pa ni niti enega samega drevesa. 
 
Città della Pieve nima prav veliko hotelov, zato predlagam Hotel 
Vannucci*** na Via I. Vanni 1 (telefon: +39/0578. 298.063, faks: 
+39/0578.298.063, e-mail: info@hotel-vannucci.com). Hotel je nasproti 
cerkve sv. Frančiščka in le nekaj deset metrov od utrjenega mestnega 
jedra. V sklopu hotela tudi dovolj dobra in zanimiva restavracija, 
vendar vseeno predlagam, da malo raziščete po mestu. 
 

http://www.hotel-vannucci.com/
http://www.hotel-vannucci.com/
mailto:info@hotel-vannucci.com
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Città della Pieve (509 mnv; 6.800 p.) 
 

Mestece s svojimi 
509 metri 

nadmorske višine 
dominira nad dolino 

reke Chiana 
(Valdichiana), po 

kateri potekajo 
glavne povezave v 

smeri sever-jug 
Italije (železnica, 

Sončna avtocesta) 
in Trazimenskim 
jezerom. Da ima 
mestece že zelo 
stare korenine, v 

etruščansko-
rimskem obdobju, 

pričajo številne 
izkopanine – npr. 

etruščanski obelisk 
 iz VI. st. pr.n.š. (sedaj je v pritličju palače Corgna). Do rimskega 
zavzetja je pripadalo etruščanskemu Chiusiju, kamor se je leta 509 
pr.n.š. iz Rima zatekel zadnji rimski kralj Tarkvinij Ponosni in od tu 
načrtoval ponovno zavzetje Rima. Mestece se je začelo razvijati v VII. 
st. okrog župnijske oziroma krstne cerkve (pieve) sv. Gervazija in sv. 
Protazija, mučenca iz III. st. in zaščitnika antične Ljudske utrdbe 
(Castrum Plebis, kot se je Città delle Pieve imenovalo do XII. st.), ki jo 
je dal zgraditi langobardski vojvoda Chiusija, da bi od tu nadziral 
bizantinsko Perugio. Leta 1188, preimenovano v Castel della Pieve, 
preide pod oblastjo Perugie s pomembno vlogo nadzora meje s 
sosednjo sovražno Sieno. Pro-cesarsko usmerjeni domačini so se s 
pomočjo Friderika II. Švabskega uprli pro-papeško usmerjeni Perugi in 
leta 1250 za nekaj časa ustanovili samostojno kumuno. 
 
Do XV. st. so v mestu zrasle številne cerkve, palače in druge 
pomembne zgradbe, bolj ali manj v gotskem in renesančnem stilu. 
Med leti 1445-50 se je tu rodila osrednja umetniška osebnost, 
renesančni slikar Pietro Vannucci (1445/50-1523), Rafaelov učitelj, bolj 
poznan kot Il Perugino.    
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Leta 1503 je dal Cesare Borgia, sin papeža Aaleksanda VI., v 
prisotnosti Macchiavellija (cilj posvečuje sredstvo), v trdnjavi zadaviti 
dva glavna mestna tekmeca, Orsinija in Gravino, nato pa dal mesto še 
pod ogenj in meč. Številni kmetje so bili pobiti v krvavem uporu proti 
Perugi leta 1525, krvavo pa so se nad mestom znesle še francoske 
čete, ki so leta 1527 hitele na pomoč Rimu v boju proti vojski 
nemškega cesarja Karla V. 
 
Po ureditvi formalnosti v hotelu Vannucci, si pri hotelu najprej oglejte 
cerkev sv. Frančiška (danes svetišče sv. Marije iz Fatime; 
postavljena v XIII. izven obzidja, v celoti pa prenovljena sredi XVIII. st.; 
nekaj zanimivih slik Domenica Alfanija in Antonia Circignanija 
(poimenovan tudi Antonio Pomarancio, rojen v Città delle Pieve leta 
1570). Cerkve se drži oratorij sv. Bartolomeja z zanimivo fresko 
Križanje, bolj poznano kot Jok angelov (XIV. st., Jacopo di Mino del 
Pellicciaio). Mimo mestne utrdbe iz leta 1326 (zgradila sta jo brata 
Maitani iz Siene) prispete po cesti Vittorio Venetto do osrednjega trga s 
palačo Baldini (XV.-XVI. st.; projektant Baldassare Peruzzi), 
Peruginovo rojstno hišo in stolnico sv. Gervazija in Protazija. 
 

Mestni stolp (XIII. st.) 
 
Župnijsko cerkev v drugi 
polovici XVI. st. povzdig-nejo 
na raven kapiteljske cerkve 
(collegiata), leta 1600 pa jo 
papež Klemen VIII. dvigne na 
raven stolne cerkve (duomo), 
hkrati pa Castel preimenuje v 
Città. V stolnici so vredni 
ogleda predvsem slika Kristu-
sov krst, ki jo je leta 1510 
naslikal  Perugino (prva kape-
la levo), nekaj del Dokmenica 
Alfanija (1521), v absidi pa 
poleg fresk Antonia Circig-
nanija, še ena Peruginova 
slika – Marija v slavi s svetniki 
iz leta 1514). 
 
Nasproti stolnice lahko vidite 
palačo Corgna, projektiral jo 
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je Galeazzo Alessi za Ascania della Corgna, nečaka papeža Julija III. 
in poveljnika vojske papeža Pija V. v boju proti Turkom v pomorski bitki 
pri Lepantu leta 1571. Freske na sta prispevala Nicolò Circignani iz 
kraja Pomarance (tudi on imenovan Pomarancio) in Salvio Savini iz 
Firenc.    
 
Nasproti stolnice, čez Trg Gramsci, stoji tudi palača priorjev iz 
začetka XIV. st., ob stolnici pa romanski mestni stolp iz travertinskega 
marmorja (XIII. st.).  

 
Perugino: Občudovanje mo-
drecev z vzhoda (1504; 
oratorij) 
 
Pot nadaljujte po vii 
Garibaldi do cerkve sv. 
Petra (XIII. st, s fresko, 
ki jo pripisujejo Peru-
ginu), nato pa nazaj, po 
ozkih poteh za palačo 
Corgna (via F.Melosio), 
do vie Pietro Vannucci. 
Tu je zanimiv predvsem 
oratorij ob cerkvi sv. 
Marije Bianchijev, kjer je 
prvovrstna Peruginova 

freska Občudovanje modrecev (1504).  
 
Via Vannucci je zelo zanimiva zaradi cvetlične dekoracije v čast sv. 
Alojzija v soboto, najbližji 21. juniju. 
 
Skozi Casalinska vrata, tudi vrata sv. Avguština, pridete do cerkve sv. 
Avguština (XIII. st., s freskami Salvia Savinija in Nocolòja Cicignanija) 
in nato nazaj, po že prekolesarjeni poti do hotela. 
 
 

 
 
 

Preden nadaljujete pot, je treba omeniti še nekaj neoklasicističnih 
zgradb v osrednjem delu mesta, ki jih je projektiral poznani arhitekt 

Andrea Vici, Vanvitellijev učenec 
 


