
 

 

Monteriggioni kort, cirkulær vandretur 

Distance: 3 km 

Tid: Ca. 1 time 

Dette er en behagelig tur med fantastisk udsigt over den gamle fæstning Monteriggioni. Den 

lille by er hele vejen rundt omgærdet af mure fra middelalderen, og den er nok det mest 

populære toscanske motiv. Stierne er for det meste velanlagte, og der er en smule skygge i 

skovene. Der er en stejl opstigning tilbage til landsbyen i slutningen af vandreturen, og 

undervejs er der adskillige ideelle picnicsteder. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Start / Slut på vandreturen: Den store grusparkeringsplads (gratis) neden for Monteriggioni 

på højre side. Der er kun én tilkørselsvej til byen, så det er let at finde.   

For at starte vandreturen, forlad parkeringspladsen, og drej til venstre ad asfaltvejen ned ad 

den vej, I ankom fra (dvs. væk fra byen). 

Ved T-krydset på hovedvejen, kryds over vejen og drej til venstre. Tag første vej på højre 

hånd ind på grusvejen - Via del Gallinaio (med skiltene ’Via Francigena’ og ’100’). 

Via Francigena: I følger nu det 10. århundredes pilgrimsrute til Rom. Ruten blev første gang 

dokumenteret af Siric, ærkebiskop af Canterbury, som rejste til Rom i år 990 e.Kr. Han 

tilbagelagde 2500 km over 79 dage, formentlig på hesteryg. De fleste pilgrimme rejste til 

fods og vandrede mellem landsbyer og klostre, der lå med en dags mellemrum; herfra ville 

næste stop være Siena. Pilgrimsruten bragte stor rigdom til landsbyerne, som lå langs ruten: 

San Gimignano, Monteriggini, Siena… 

 

 



 

 

Tag vejen til højre (skilte til ’GALLINAIO og ’EBBIO’), og efter en kort stigning, drej til højre 

ind på stien markeret med rødt og hvidt ’101’ - og træskiltene med ’Podere San Giovanni’. 

På dette punkt – se tilbage for at få det første af mange fremragende udsigter ud over 

tårnene i Monteriggioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Følg hovedsporet (og de røde og hvide markører på træerne), som svinger ind i skoven. 

Ankomst til lysning med informationstavle og picnicborde. I kan med fordel holde pause her 

for at beundre udsigten over Monteriggioni. I skal fortsætte på stien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 14 tårne i Monteriggioni var oprindeligt meget højere og blev bygget i 1213-19, som det 

nordligste forsvar af Siena mod Firenze. Landsbyens mur er 590 m i omkreds, og byen har 65 

indbyggere.  

Forsæt ad den afmærkede sti indtil I ankommer til et T-kryds. Drej til højre (det brune Via 

Francigena skilt viser til venstre) i retning mod Monteriggioni. 

Disse brune skilte, som blev opsat frem til år 2000, markerer vandreruter, som pilgrimme og 

andre kan følge for at komme til Rom.  



 

 

Passér bondegården på højre hånd og forsæt på hovedsporet, som snart svinger til højre og 

skråner nedad.  

I ankommer nu til hovedvejen, kryds den med forsigtighed og drej til venstre. 

Drej til højre ind på en grusvej (I er nu tilbage på Via Francigena), og det stiger stejlt mod porten, 

som I skal passere, ind til Monteriggioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirken Santa Maria Assunta i centrum af landsbyen er faktisk meget ældre end fæstningen; 

dens fundament dateres helt tilbage til det 7. århundrede. Den blev genopbygget i 1235 

efter færdiggørelsen af fæstningens vægge, og restaureret igen i det 17. århundrede. 

Klokketårnet blev opført i slutningen af det 18. århundrede. 

For at vende tilbage til parkeringspladsen: Gå lige gennem landsbyen og ud af den fjerne 

port, følg vejen og derefter stien kantet med lavendel ned til den store parkeringsplads. 

 

 

 


