
Velterra - lang, cirkulær vandretur

Distance: 12 km.  
Tid: ca. 3 time

Dette er en kort, men kuperet vandretur rundt om Volterra, hvor man udforsker
etruskiske vægge og grave lige uden for de middelalderlige mure.

Start / Slut på vandreturen: Piazza dei Priori i centrum af Volterra.  
 
Piazza dei Priori: Bygningerne på det centrale torv stammer fra det 12. og 13.
århundrede. Palazzo dei Priori (bygget mellem 1208 og 1257) er inspirationskilde for
Firenzes Palazzo Vecchio. Våbenskjoldene på facaden er af byens florentinske
guvernører.  



Forlad Piazzaen ved det nordvestlige hjørne, gå via Via delle Prigioni, for derefter at
dreje til højre ud på Piazza S. Michele.  
Drej til venstre på Piazzaen for at forlade byen via Porta Fiorentina. Drej til venstre før I
passerer byporten for at se det romerske teater og bade.  
 
Det romerske teater blev opdaget i 1953, og blev bygget i det 1. århundrede f.Kr. Senere
blev det omdannet til losseplads for middelalderbyen.  

Passér bymuren gennem Porta Fiorentina, gå over vejen og tag Via della Porta Diana.
Passér helligdom og fortsæt 250 m langs hovedruten. Tag vejen til højre, forlad landevejen
og ned af skråning (benævnt for ”Oratorio”).  
 
Slut jer til vejen igen, forsæt lige ud og passér den store kirkegård for derefter at ankomme
til Porta Diana.  
Porta Diana var den nordlige port i den etruskiske by. I kan se, at under etruskerne var byen
faktisk større end den er i dag. Murene blev højest sandsynligt bygget af kommunale slaver.  
 
Der hvor vejen svinger til venstre, skal I dreje til højre ned af en mindre asfaltvej, og hvor
denne vej svinger til højre, skal I gå lige ud på den mere ujævne vej.  
Tag den første vej til venstre for at komme til vejen, og drej derefter ned til højre af vejen
efter de brune skilte til ’Zona Archeologica’. I vil nu begynde at passere små etruskiske
grave ved siden af vejen.  
 
Bemærk venstresvinget benævnt ’Podere Le Pergole’ – dette er en videre rute, men forsæt
først langs vejen, og drej derefter til højre op af trappen for at besøge de etruskiske grave.  



De etruskiske grave ville have inkluderet urner og andre kulturgenstande, men de er nu udstillet
på museet i Volterra. Dette er et af Italiens største arkæologiske museer, som udelukkende
består af lokale fund. 
 
Efter at have udforsket gravene, gå tilbage op på vejen og drej til højre ned af bakken. Før et
venstresving på vejen, drej til højre ad en lille sti med et vejskilt med en rød/hvid markering. 
 
I er nu på den gamle etruskiske / romerske / middelalderlige vej ned til dalen. I vil nu starte med
at lægge mærke til dele af brostenene (fra middelalderen og frem) i stien. 
 
Følg denne sti ned af bakken, indtil I kommer tilbage på asfaltvejen og drej til højre på vejen.
Forlad vejen ved at dreje til højre mellem pælene og genindtræd på den gamle brolagte rute,
som hurtigt fører til venstre ned af bakke. 
 
Ved et skarpt højresving, tag den mindre sti lige ud og følg den hele vejen ned af bakken for at
komme til en større grussti lige efter at have passeret en helligdom. Drej ned til venstre her for
at støde til en asfaltvej ved siden af bar/restaurant ’Prato d’Era’. Drej til højre af denne vej og I
ankommer til et kryds. Gå lige over denne hovedvej, og tag bivejen benævnt ’Ulignano. 
 
Efter at have krydset broen, tag det første venstresving, kryds en anden bro, og tag derefter
vejen til højre ad en grusvej hen mod nogle bondegårde. 

Før I når gårdene, tag vejen til venstre på det ujævne spor op gennem en olivenlund. Passér en
dam og forsæt på denne sti mellem markerne og derefter gennem hegn. Gå igennem hegnet og
følg stiens kurve til højre for at komme til grusvej. På denne grusvej, drej til højre ned af bakken
og kryds broen for at komme til T-kryds.



Drej til højre ad denne vej og følg den helt tilbage til korsvejen med hovedvejen. Gå over
hovedvejen, og lige efter at have passeret bar / restaurant ’Prato d’Era’ drej til venstre. Efter
150 meter tag vejen til højre, passér helligdom og forsæt derefter op ad bakken på den
gamle brolagte vej. På asfaltvejen drej op til venstre, og når vejen svinger til højre, drej til
venstre ind på stien. Kort tid efter genindtræd på vejen igen, og drej til venstre op ad bakken
og passér de etruskiske grave og forsæt op. 
 
Drej til højre ved ’Podere Le Pergole’. Ved korsvejen med fyrretræer, drej til højre, og tag
derefter den næste vej til venstre ned af bakken forbi husene, indtil I når frem til en ombygget
vandmølle med swimmingpool, ’Podere Molino 2’. 

Drej til venstre op ad bakken og gå rundt om det næste hus, og lige før det åbne område på
højre side af vejen, drej til højre op ad den stejle græsbanke. Stien bliver tydeligere, når I går
op ad bakken med træerne på jeres venstre side. I kommer derefter til en grusvej, drej til
venstre, og forsæt med at gå op ad ved at følge hovedvejen og svinge til højre forbi
bondegårdene. Denne vej bliver til asfalt og forsætter op ad bakken for at mødes med
hovedvejen. 
 
Kryds over hovedvejen med ’camping’, og passér indgangen til campingpladsen. Tag den
næste vej til højre og gå gennem parkeringspladsen til I kommer til en række med træer og
hegn. Drej til højre her for at nå til den anden sektion af de etruskiske mure og få et kig ud
over ’Le Balze’. 



Le Balze er Volterras berømte eroderede klipper. Århundredes minedrift efter alabast og
andre mineraler har undermineret klipperne, og efterladt store områder af de etruskiske og
romerske byer begravet nedenunder. 
 
Klosteret på klippen blev opført i 1030, men blev forladt i 1861, da det vedvarende jordskred
gjorde det for farligt. 
 
Vend tilbage til parkeringspladsen, og forsæt lige ud til enden af den. Ved elektricitetstårnet
drej til venstre for at komme til T-krydset (Vicolo S. Tomasso). Drej til højre og følg denne
gade hele vejen tilbage op til porten Porta San Francesco. Gå over vejen og følg via San
Lino, og derefter Via Ricciarelli tilbage til Piazza dei Priori. 


