
 

Vanaf de parkeerplaats bij de ruïnes van het Romeinse theater (1e eeuw n.Chr.) 
loop je in zuidelijke richting langs de stadsmuur. Via de stadspoort ga je naar het 

Piazza Quaranta Martiri met de witte kerk San Francesco (13e eeuw). Aan de 
andere kant van het plein ligt het Antico Ospedale (oude ziekenhuis) met een 

lange zuilengang en loggia.  
 
Langs deze loggia loop je de Via della Repubblica omhoog. Even verderop sla je 

rechtsaf de Corso Garribaldi in. Die loop je helemaal af tot aan het einde. Daar 
staat een groot monument ter ere van Sant’Ubaldo, de patroonheilige van de 

stad. Sla links af en loop omhoog door de Via Appennino. 
 
Je kunt ook rechtsaf slaan, door de Porta Romana om met de kooilift naar de top 

van de Monte Ingino te gaan (827 m). Hier ligt de Basilica di Sant’Ubaldo. 
 

Sla linksaf de Via XX Settembre in. Na 330 meter loop je het steil omhoog 
lopende straatje rechts in. Je komt dan bij het Palazzo Ducale en bij de Duomo, 

de kathedraal. Van hieruit loop je weer terug naar de Via XX Settembre (of je 
neemt de lift, die je vanaf de dom naar beneden kan brengen).  
 

Als je de straat verder volgt kom je op het Piazza Grande uit. Aan de ene kant 
van het plein ligt het Palazzo Pretorio, er tegenover ligt het monumentale Palazzo 

dei Consoli met een waaiervormige toegangstrap. Vanaf het plein heb je een 
prachtig uitzicht over Gubbio en de wijde omgeving. 
 

Je loopt de straat, die nu Via dei Consili heet, verder af. Via het Largo del 
Bargello (met de Fontana dei Matti, een fontein) bereik je het Piazzo Giordano 

Bruno, met daaraan de 14de eeuwse San Domenicokerk.  
 
Over de Via Cavour loop je dan in een bocht verder naar beneden, tot je weer op 

het grote Piaza Quarante Martiri komt. Van hieruit keer je terug naar de 
parkeerplaats. 
 



 


