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אז נכון שאומבריה היא חבל הארץ היחיד 
לים,  מוצא  לו  שאין  איטליה  במרכז 
אבל מים לא חסרים שם: עמק נהר 
 ,(Valnerina) ואלנרינה  הנרה, 
עוצמתם  במלוא  נשפכים  אליו 
היעדים  אחד  הוא  השיש,  מפלי 
מחום  לבריחה  ביותר  המרעננים 

יולי־אוגוסט.
זהו עמק מיוער וירוק בדרום אומ־
בריה, בו זורם נהר הנרה לאורך כ־100 קי־

לומטרים, כשעל גדותיו כפרים ימי־ביניימים, 
עיירות חפות מתיירים, מנזרים מבודדים ומ־
וב־ ביופיו  דופן  יוצא  העמק  נטושות.  צודות 
שלווה שהוא נוסך על מבקריו, ומציע חופשה 
בכפרים  טיול  לצד  אקטיבית:  וגם   — רגועה 
והעיירות, תוכלו לעשות רפטינג, לטפס על 
צוקים, לרכוב על אופניים, לשוט באגם, ועוד 
לא אמרנו כלום על דיג פורלים בנהר או איסוף 
האופייניים  המאכלים  אחד  כמהין,  פטריות 

בואלנרינה.
נהר  בעמק  הנמצאת  השיש,  מפלי  שמורת 
טרני   במחוז  מתויר  הכי  האתר  היא  הנרה, 
(Terni) שבאומבריה. "כולם עוברים במפלים, 
פרוג'ה,  או  לאסיזי  הלאה,  מיד  ממשיכים  אך 
המחוזית.  התיירות  בעמותת  אומרים  וחבל", 
אלו שכן עוצרים ומחליטים להישאר כמה ימים, 

לא מתאכזבים.

מפלי השיש
מפלי השיש (Cascate delle Marmore) הם 

המפלים המלאכותיים הכי גבוהים באירופה, 
והוקמו בתקופה הרומית, במטרה לשלוט בז־
רימת מי נהר הוולינו ולהפנות אותם אל תוך 
נהר הנרה. מספר פעמים ביום, מפלחות שלוש 
סירנה  בשמורה.  ששורר  השקט  את  אזעקות 
שהסכר,  לפני  דקות  כ־20  מופעלת  ראשונה 
המווסת את זרימת הנהר, נפתח, ומימיו האדי־
רים נשפכים בעוז, דרך המפלים, לנהר הנרה. 
הדייגים שעל שפת הנהר אמורים לשמוע את 
האזעקה, לאסוף את הפורלים שהצליחו לדוג, 
מגיעה  שנייה  אזעקה  במהירות.  ולהתקפל 
אחרי 10 דקות, ושלישית, למי שלא שמעו את 
הקודמות — כחמש דקות לפני מועד פתיחת 

הסכר.
בבת  מתמלא  הרגוע  הנהר  קורה:  זה  ואז 
אחת בשצף אדיר של מים, ועולה במהירות על 
גדותיו. האירוע המפעים הזה מתקיים רק פע־
מיים־שלוש ביום: רוב שעות היום משמשים מי 
המפלים לצורכי תחנת הכוח ההידרו־אלקטרית 

ליד טרני.
להציץ  כדאי  לשמורה,  שמגיעים  לפני 
באתר ולבדוק מתי "פותחים את השיבר", ומהן 
עוצמתם.  במלוא  המים  זורמים  בהן  השעות 
אפשר לצפות על המפלים משתי נקודות הת־
צפית — התחתונה והעליונה. מומלץ להתחיל 
את הסיור בנקודת התצפית התחתונה, בה מק־
בלים מפה וממליצים על  מספר מסלולי הלי־
כה, כשמסלולים 2 ו־3 הם הקלים והמומלצים 
ביותר. בסופי שבוע מופעל שאטל המחבר בין 

שתי נקודות התצפית. 
.www.marmorefalls.it :לפרטים †

אגם פיידילוקו
לאגם  לעלות  כדאי  במפלים  הביקור  אחרי 
הרים,  המוקף   (Lago Piediluco) פיידילוקו 
ונראה כאגם אלפיני לכל דבר. הוא נמצא דרו־
מית־מזרחית לטרני, ונושק לגבולן הגיאוגרפי 

המשותף של אומבריה ולאציו. 
האולימפי  החתירה  איגוד  את  משמש  האגם 
איטל־ של  חלומם  יתגשם  ואם  איטליה,  של 
קים רבים, ורומא אכן תארח את אולימפיאדת 
ייערכו בו תחרויות השיט, שכן אורכו   ,2020
עברו  לאחרונה  קילומטרים.  שני  בדיוק  הוא 
לש־ גם  ראויים  שיהיו  כדי  טיהור  האגם  מי 
חייה. באגם מספר חופי רחצה, בהם חוף ולינו 
(Spiaggia Velino), בו ניתן לשכור סירות 

קאנו או פדלים, או פשוט לשחות.
 L'amaca all'Eco איפה אוכלים? מסעדת ¥
מציעה מנות מקומיות נהדרות מתוצרת האגם: 
פתו־ המסעדה  בכמהין.  ופורל  צרובים  דגים 

עד  במאי  מ־20  יום  מדי  ובערב  בצהריים  חה 
(שישי  שבוע  בסופי  כן  ואחרי  בספטמבר,   18
עד ראשון) בלבד. ההגעה למסעדה היא החלק 
הכי נחמד: מפליגים בסירה מחוף ולינו (חינם 
לאורחי המסעדה). בחזרה מהמסעדה עוצר המ־

שיט בלב האגם ונותן צעקה אדירה אל ההרים 
— וההד שחוזר צלול וברור.

.www.piedilucomarmore.it :לפרטים †

ארונה 
על  הבנויה  קטנה  עיירה  היא   (Arrone) ארונה 

גבעה, קילומטרים ספורים ממפלי השיש ומהאגם, 
לשלל  וליציאה  ללינה  מצוין  בסיס  שתשמש 
פעילויות ספורט בסביבה, וכמובן לטיולי כוכב 
למרגלותיה  הזורם  הנרה  נהר  גדת  על  באזור. 
נמצאת חלקת אלוהים הקטנה של אוהבי הספורט 
האתגרי: מתחם הרפטינג "לה מארמורה" מציע 
פעילות רפטינג בכל הרמות. הפעילות לילדים 
ולמתחילים מתקיימת בארונה, בעוד שהמסלולים 
המתאימים למקצוענים מתחילים במפלי השיש 
עצמם, ומסתיימים בכפר פפיניו (Pepigno), ליד 
מפעלי הדשנים הנטושים בהם צילם רוברטו בני־

ני את הסרטים "החיים יפים" ו"פינוקיו". 
† לפרטים:

.www.raftingmarmore.com 
סמוך למרכז הרפטינג נמצאת ממלכת אופני 
ההרים של ויטו. ויטו, הבעלים, מספר לנו בהת־

להבות על קבוצות הרכיבה שמגיעות מישראל, 
ומתאר את הפעילויות במרכז: שכירת אופניים, 
קיץ  ומחנות  קורסים  בהרים,  מודרכת  רכיבה 

לילדים.
אחד ממסלולי הרכיבה היפים שנחנכו לא־
שחיב־ הנטושה  הרכבת  במסילת  עובר  חרונה 

רה את הערים ספולטו ונורצ'ה. ב־9 באוקטובר 
2011 תיערך רכיבה מיוחדת במסלול. 

† לפרטים והרשמה: 
.www.umbriainmountainbike.it

מעל ארונה, בכפר רושאנו (Rosciano), נמצאת 
החווה של אדוארדו פיוקי. היזם הצעיר והנמרץ 
הקים מתחם המשלב פארק חבלים, חוות אלפקות 
חלק  לקחת  ילדים  מוזמנים  בה  לימודית,  וחווה 

באפיית לחם, מסיק זיתים או בציר ענבים. 

במקום לנסוע שוב לטוסקנה או גארדה, לכו על ואלנרינה שבדרום אומבריה: עמק ירוק עם 
מפלי ענק מעשה ידי אדם שנפתחים באמצע היום ומציפים את הנהר, עיירות ימי־ביניימיות 

מקסימות, והמון אטרקציות לקיץ, כמו רפטינג, שיט וטיולי אופניים • דלית קצנלנבוגן
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.www.lacollinafiocchi.com :לפרטים †
 Loggia Sul) איפה ישנים? לוג'ה סול נרה ¥
Nera) הוא בית אבן עתיק ומקסים שהוסב לארבע 
דירות אירוח מרווחות, בהן נשמרו חלק מהריהוט 
העתיק, הספרים ותמונות בני הבית, מה שמוסיף 
לאווירה האותנטית, ונותן מושג על סגנון החיים 

של משפחה בורגנית בארונה של המאה ה־19. 
www.loggiasulnera.com :לפרטים †

¥ ואוכל? ב־Il Portonaccio, פיצריה קטנה 
 Via) וטעימה, במרחק הליכה קצרצר מהלוג'ה

.(Madonna delle Grazie, 6, Arrone

סן פייטרו אין ואלה
נסיעה צפונה מארונה בכביש 209, העובר בנ־
תיבו של נהר הנרה, תביא אתכם לאחד המקו־
מות הכי שלווים וקסומים של ואלנרינה: מנזר 
 Abbazia di San Pietro סן פייטרו אין ואלה
in valle, המשמש כיום כמלון בוטיק יפהפה. 
מומלץ לבקר בכנסייה העתיקה הצמודה למלון, 

בה השתמר מחזור ציורי קיר יפהפה. 
.www.sanpietroinvalle.com :לפרטים †
¥ איפה אוכלים? בצמוד למנזר נמצאת המסע־
דה המעולה Hora Media (משמעות השם היא 
שעת התפילה והמדיטציה של הנזירים), אותה 
מלאות  צעירות  ואלסנדרה,  קרלה  מנהלות 
אירועי  במקום  יוזמות  וגם  כישרון שמבשלות 
ימי־ביניימי,  בסגנון  משתאות  מגוונים:  אוכל 
ערבי מוזיקה, חתונות ועוד. האוכל שהן מגישות 
טעים להשחית. על קצה המזלג: פולנטת אפו־
נת בר, ניוקטי בפסטו פיסטוק, פסטת כוסמין 
ברוטב גבינת קצ'וטה וזעפרן. המסעדה פתוחה 
לארוחות ערב (מלבד שלישי) עד סוף אוקטובר. 

.www.horamedia.it :להזמנת מקום †

סקג'ינו וואלו די נרה
"אק־ את  לסקי  מאסימו  פתח  כשנתיים  לפני 
טיבו פארק" — פארק חבלים והרפתקאות ליד 

העיירה סקג'ינו (Scheggino), הנמצאת בה־
פייטרו.  סן  למנזר  צפונית  העמק,  של  משכו 
יהיה ממוקדי המשיכה  לסקי מאמין שהפארק 
ורואה  איטליה,  במרכז  הבולטים  התיירותיים 
בחזונו את ואלנרינה כולה כפארק אחד גדול, 
בינתיים  בארה"ב.  הגדולים  הפארקים  דוגמת 
זוכה הפארק להצלחה רבה, ומציע אפשרויות 
מגוונות של פעילויות ספורט בחיק הטבע, המ־

תאימות לכל המשפחה. 
.www.activopark.com :לפרטים †

מהאקשן?  לנוח  קצת  ורוצים  התעייפתם 
חזרו לסקג'ינו, עברו את תעלת המים המקסי־

מה בה שוחים פורלים שטרם הגיעו לשולחנכם, 
והמשיכו למעיינות שמאחורי העיירה. שם תמ־

צאו גם חורשה נעימה, שבילי טיול, בית קפה 
ואפילו מספר דירות אירוח.

המהנות  המסעדות  אחת  אוכלים?  איפה   ¥
באצ'פמינה  אוסטריה  היא  בסקג'ינו  ביותר 
סועדים  שם   ,(Osteria Bacciafemmine)
סביב אח מבוערת. איתור המסעדה בסמטאות 

סקג'ינו הוא משימה מאתגרת במיוחד. 
† לפרטים:

.www.osteriabaciafemmine.it
אחרי סקג'ינו עולים אל ואלו די נרה, שנחשב 
ביותר  הטובה  בצורה  ושומר  שששופץ  לכפר 
באירופה. כאן תזכו באחת התצפיות המקסימות 
והמבודד  ואלנרינה. מיקומו הגבוה  ביותר על 
את  מעצימים  בו,  השורר  והשקט  הכפר  של 
תחושת הניתוק מהעולם. מול הנוף נמצאת מס־
עדת Cacio Re, המציעה, מלבד מטבח משובח, 

חופשות המשלבות קורסי בישול במקום. 
.www.caciore.com :לפרטים †

סן ג'מיני
עמק נהר הנרה ממשיך עוד צפונה, ומגיע עד 
 ,(Monti Sibillini) סיביליני  מונטי  שמורת 
אך בנקודה זו אנו חוזרים דרומה ומבקרים בסן 
(San Gemini) הנמצאת  ליד העיר  ג'מיני  

טרני. על קיר לשכת התיירות בעיר תלויה פר־
סומת ישנה בעברית, בה נראות יונה אליאן ונ־
טלי עטיה ממליצות לשתות מי סן ג'מיני — מים 
מינרליים עשירים בסידן ודלים בנתרן, שבעבר 
יובאו לארץ, אך יתרונותיהם וטעמם "לא החזי־

קו מים" אצלנו והיבוא שלהם פסק.
התר־ המעיינות  פארק  נמצא  ג'מיני  סן  ליד 
מיים Parco termale sangemini, בו נמצא 
כיום  החברה,  של  ההיסטורי  הביקבוק  מפעל 
יפהפה,  הפארק  רפואיים.  לקונגרסים  מרכז 
נטוע בחורש ים תיכוני, ובו מגרשי גולף ומ־
סלולי הליכה, בהם אפשר לעצור להתעמלות 

בתחנות פעילות מגוונות, איך אין כאן איש.
רבות,  איטלקיות  מרחצאות  מערי  בשונה 
שהפכו עם הזמן למתחמי ספא, נותר הפארק 
של סן ג'מיני זיכרון מלא געגוע לעידן שחלף, 
בו היו מגיעים אנשים לפארק עם פתק מהרו־

פא, שרשם להם את כמות מי המעיינות היומית 
שמומלץ להם לשתות. עם המעבר לשיווק מים 
בבקבוקים, התמעטה בהדרגה תיירות המרפא 
שהגיעה לפארק — והחברה התמקדה במכירת 

בקבוקי מים.
ויפהפייה  עתיקה  עיר  ג'מיני,  סן  של  השלווה 
עם סמטאות אבן משומרות ומצוחצחות ואדניות 
גרניום, מופרת בכל שנה למשך שבועיים, מה־
שבת האחרונה של ספטמבר ועד יום א' השני של 
אוקטובר. אז מתקיים טורניר הפרשים ההיסטו־
רי La Giostra dell’Arme. במהלך החגיגות 
מתקשטים בתי העיר בדגלי הרבעים המתחרים,  
ותלבושות  דגלנים  של  תהלוכות  בה  נערכות 
ונפתחות  רחוב  אירועי  מתקיימים  תקופתיות, 

הטברנות — כולם באווירה ימי־ביניימית. 
¥ איפה אוכלים? בסמוך לפארק נמצאת מס־
 .Locanda Antica Carsulae ,עדה טעימה
מעליה מלון, עם 9 חדרים נקיים ששופצו לא 
מזמן. אם תרצו ללון במרכז העיר, תוכלו לע־

 .Hotel Duomo שות זאת במלון דואומו
† לפרטים על שניהם:

.www.gruppobacus.com

נרני
נרני  בעיר  מסתיים  אומבריה  בדרום  מסענו 
(Narni). אנחנו צועדים ברחובותיה עם האר־

כיאולוג רוברטו ניני, ואין לנו ספק: האיש סלב. 
כל מי שחולף על פניו, מברך אותו לשלום וני־

גש ללחוץ את ידו. "אתה מפורסם?" אני שואלת 
אותו. "20 שנה חשבו שאני משוגע שלא יודע 
הודות  "ורק  משיב,  הוא  מדבר",  הוא  מה  על 
למסמכים שנמצאו במרתפי הוותיקן, הצלחנו 

להוכיח שכל מה שגילינו כאן אכן התרחש".
 Narni) התת־קרקעית  נרני  על  מדבר  ניני 
Sotterranea), אותה גילה במקרה ב־1979 עם 
קבוצת צעירים חוקרי מערות. רועה צאן הוביל 
אותם לפתח מערה, בה גילו מרתפי כליאה של 
האינקוויזיציה, ששכנו מתחת לכנסייה ישנה. 
שנים רבות לקח לניני לאושש במסמכים את 
של  מרתפים  אלה  היו  שאכן  ולהוכיח  הגילוי 
כשעומדים  נעתקת  הנשימה  האינקוויזיציה. 
מול קירותיו של אחד החדרים, המכוסים כתו־
בות גרפיטי שחרצו האסירים, עם שמות, תא־

ריכים, ציורים וסמלים אלכימיים וקבליים.
העיר עלתה על מפת התיירות לאחר סדרת 
סרטי "סיפורי נרניה", המבוססת על ספרי "דברי 
ימי נרניה", של ק.ס. לואיס. כשנשאל מדוע בחר 
ישן  כי מצא באטלס  נרניה, סיפר לואיס  בשם 
מפה של איטליה, עם שמה הלטיני של נרני — 
נרניה. "אהבתי את הצליל של השם", אמר. ניני 
טוען שלואיס ידע על קיומה של נרני כשכתב 
את ספריו, אך לא ברור מדוע בחר דווקא בה ולא 
בעיר מפורסמת יותר. בסיפורי נרניה הוא שזר 
אחדים מסמלי העיר, בהם הטירה, הנהר, האריה, 
הגריפון (חיה מיתולוגית) ומזבח האבן — אותם 

תוכלו לפגוש בשיטוט קצר בין אתריה.
¥ איפה אוכלים? מסעדת Il Pincio, בתוך מערה, 
היא אופציה טובה למי שהביקור בנרני התת־קר־
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פעם מנזר, היום מלון בוטיק. סן פייטרו אין ואלה
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