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Voorwoord: 

In aansluiting op ons G.E.A. avontuur (zie bij Publicaties en informatie de Reisverslagen) zijn wij bij 

Badia Prataglia overgestapt op de Franciscaanse voetreis van Kees Roodenburg.  

Jos de Ridder  en Jan Leussink 

 

ETAPPE 108 :  BADIA PRATAGLIA – CHIUSI DELLA VERNA  

WOENSDAG 20 JULI 2011 

            Vooraf : 

* Badia Prataglia - Chiusi la Verna 17,0 km. 

* Vanaf vandaag volgen we de Franciscaanse voetreis van Kees Roodenburg  

 Ook de GEA komt in La Verna maar doet dat met een grote omweg.  

* Wandeltijd volgens de gids : 7½ uur 

* We bezoeken kort voor het einde van de tocht het kloostercomplex van La Verna.    

 Er is plaats voor ruim 100 gasten en in de eetzaal kunnen 500 mensen terecht. 

 Het is een beroemde kloostercomplex, een belangrijk bedevaartsoord voor Franciscanen. 

 Helaas is het 20 juli volgeboekt, dus overnachten we 1 km. verder in Chiusi della Verna 

* We gebruiken kaart 135 : Appennino Tosco-Romagnolo / 1 : 50.000/  

 Instituto Geografico Adriatico. 

* Kees Roodenburg geeft geen hoogtemeters aan, soms moet daarom een inschatting  

 gemaakt worden. 

* Routeverloop : 73 – 70 – 53 / Tussenafstanden zijn bij benadering. 

* De route gaat weer veel door het bos, blijft nog steeds redelijk op hoogte en passeert 

 enkele zeer kleine bergdorpjes ( vermoedelijk geen voorzieningen ) 

 

   835 m. Badia Prataglia ( “bakker” )    

 1.113m. Poggio della Cesta 
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1.009 m. Quattro Vie ( = 4 wegen ) 

   866 m. Frassineta      4,5 km. 

   978 m. Poggio della Forca 

   550 m. Rimbocchi      9,5 km. 

1.021 m. Poggio Montopoli 

1.129 m. Santuario della Verna   15,0 km. 

   954 m. Chiusi della Verna   17,0 km. 

 

Totaal stijgen : ± 1.025 meter / Totaal dalen : ± 850 meter  

Overnachten : 

Albergo Letizia / Via Roma 26 

52010 Chiusi della Verna / 0575 – 599020 

19/6 : Telefonisch kamer gereserveerd  

 

Vannacht hebben we goed geslapen. Als we opstaan, lijkt het wel herfst. Het is koud, er staat een 

harde wind en de lucht is erg donker. Zeven uur staan we op, half acht ontbijten we. De eigenaresse 

van de Albergo verzorgt alles netjes. We rekenen af ( € 95, incl. € 3 korting per persoon in verband 

met de gids van Kees Roodenburg ) en vertrekken  om acht uur. Tegenover het hotel kopen we onze 

lunch in een winkeltje en dan echt op pad.   

 

We moeten eerst weer een flinke klim maken, bijna 300 meter naar de 

Poggio della Cesta. Al snel begint het te regenen. We lopen natuurlijk 

door, maar op enig moment regent het zo hard, dat we even onder 

een boom schuilen. De klim gaat redelijk, al zien we door de 

weersomstandigheden niet veel meer dan een klein stukje pad voor 

ons. We moeten ook twee keer door een stukje, dichtgegroeid met 

varens. Daar worden we natuurlijk helemaal drijfnat van. Toch blijkt ‘s 

avonds dat dankzij mijn nieuwe regenhoes alles in de rugzak – in 

tegenstelling tot vorig jaar – nu wel droog is gebleven.  

 

De varentrajecten leveren wel bloederige schrammen op. Het ziet er allemaal veel erger uit dan het 

is. Wel is het lastig, dat we nu niet op de kaart kunnen kijken. We zijn natuurlijk bezorgd dat we een 
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afslag missen.  Gelukkig doen we dat niet en we volgen precies de route, waarmee we afdalen naar 

het gehucht Frassineta. Tijdens de afdaling zien we even de kop van een wild zwijn. Jan zag hem, 

omdat hij gegrom hoorde, dat volgens Jan niet van mij zou kunnen komen ! 

 

Bij een kleine overdekte wasplaats kunnen we even een 

kop thee drinken. We gaan dan over van route 73 op route 

70. Eerst weer 100 meter omhoog, grotendeels over een 

veldweg, niet echt in de schaduw ! Wel, die is er nog niet, 

toch is het nu droog geworden. We dalen af, eerst over 

een goed pad, aan het einde, ook omdat we ergens een 

afslag missen, over een slecht pad, totdat we in Rimbocchi 

zijn. Daar staat een mooie picknickbank, waar we 

nogmaals een kop thee drinken.  

Dan het dorpje door en aan de overkant van de weg begint 

route 53. Eerst moeten we een beek over. Kees 

Roodenburg geeft aan dat dit soms gezien de waterstand 

niet lukt en heeft daarom een omleidingsroute 

beschreven. Ondanks de regen kunnen we de beek, 

dankzij enkele grote stenen, goed oversteken.  

 

Dan begint een zeer stevige klim. Vooral het eerste gedeelte is zeer steil 

en kost veel kracht. Er zijn onderweg geen oriëntatiepunten, dus we 

weten niet hoever we zijn. Mede daarom pauzeren we midden op het 

pad, in elk geval uit de wind. We eten verse broodjes met smeerkaas en 

dat smaakt goed. Als we weer verder gaan, blijkt al snel dat we het 

steilste gedeelte gehad hebben. We klimmen nog wel, maar minder steil 

en er zijn ook vlakke stukjes. De markante berg La Verna komt steeds 

dichterbij. Uiteindelijk kruisen we een asfaltweg en beginnen in een 

prachtig bos, vol grote met mos begroeide rotsblokken, de slotklim. 

Ineens zien we het klooster La Verna liggen, hoog boven ons op de 

rotsen.  

 

Een stukje verder komen we bij een afgesloten 

toegangshek. We kunnen er omheen via een trapje. 

Over een oude weg, fraai bestraat met oude stenen, 

bereiken we het uitgestrekte kloostercomplex. We 

bekijken de diverse ruimtes en realiseren ons dat we 

vrijwel niets van Franciscus weten. In elk geval zijn we 

onder de indruk van de sfeer, die we hier ervaren. We 
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gaan weer verder, nemen echter de verkeerde route en corrigeren dat door nogmaals het hele 

complex door te lopen. Dan nemen we natuurlijk de geode route en dalen over een lastig pad – route 

50 – af naar Chiusi della Verna.  

Zonder problemen vinden we onze overnachting : Albergo Letizia.  Inmiddels schijnt de zon volop. 

Het is kwart voor vijf, dus we waren 8¾ uur onderweg voor deze 17 kilometer ( Totaal 2.365 km. ). 

Het hotel is prima in orde. We zien nog net de finish van de tour-etappe, douchen en drinken buiten 

– heerlijk in de zon – letterlijk een ijskoud biertje. Om half acht gaan we eten. We krijgen weer een 

uitstekende maaltijd voorgezet : gevulde groentensoep, tagliatelle con ragu ( = gehakt/tomatensaus 

), twee soorten vlees, aardappelpuree, sla – olijven – tomaten, taart en cappuccino; natuurlijk met 

rode wijn. 

 

ETAPPE 109 :   CHIUSI DELLA VERNA – PIEVE SAN STEFANO  

DONDERDAG 21 JULI 2011  

Vooraf : 

* Chiusi della Verna - Pieve Santo Stefano 16,0 km. 

* Wandeltijd volgens de gids : 6½ uur 

* We gebruiken kaart 125 : Alta Val Tiberina / 1 : 50.000/  

 Instituto Geografico Adriatico. 

* Vandaag veel minder bos dan we tot nu toe hadden ; ook komen we steeds lager,  

 dus warmer . . .  
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* Uiteindelijk eindigen we in het dal van de Tiber, de rivier die tot Rome stroomt. 

* Routeverloop : 50 – 44 - 47 – 78 – 61 – 75 / Tussenafstanden zijn bij benadering. 

   954 m. Chiusi della Verna ( “bakker “)     

   825 m. Fosso della Rocca ( beek ) 

   885 m. La Pietra      3,0 km. 

   660 m. Gregnano      6,5 km. 

   798 m. Monfalone    10,0 km. 

   589 m. Mignano    12,0 km. 

   499 m. Palazzo     

   425 m. Pieve San Stefano   16,0 km. 

Totaal stijgen : ± 327 meter / Totaal dalen : ± 1.000 meter  

Overnachten : 

Hotel Il Diario / Via Tiberina 95 

52036 Pieve San Stefano ( Arezzo ) 

0575 – 79.99.36 

info@hotelildiario.it / www.hotelildiario.it 

14/4 : Email verstuurd om kamer te reserveren 

14/4 : Reservering bevestigd per email. 

Vannacht hebben we niet zo goed geslapen. Zeven uur staan we op; half acht ontbijten we. Alles 

wordt keurig voor ons gereed gezet. We rekenen af ( € 114,20, alles incl. ) en kopen bij de winkel aan 

de overkant onze lunch. We moeten even wachten tot de bakker broodjes heeft gebracht en kwart 

over acht kunnen we op pad. 

We gaan nu consequent de route van Kees 

Roodenburg volgen. We lopen de Via Roma 

af. Bij het oorlogsmonument is het even 

zoeken, omdat de wegwijzers en de 

routebeschrijving van Kees niet helemaal 

samen lopen. Toch vinden we het pad 

zuidwaards, dat we moeten volgen. Dan 

even over een asfaltweg en links af een 

veldweg in. Wegwijzers staan er niet meer, 

mailto:info@hotelildiario.it
http://www.hotelildiario.it/
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wel worden consequent de routenummers goed vermeld, zij het dat de markeringen oud zijn. 

Wij volgen nu route 44 naar het “gehucht” Pietra. Het pad is hier 

vochtig en op enig moment moeten we om een grote plas heen. Dat 

betekent door de struiken en dus weer nieuwe schrammen. We 

moeten steeds goed opletten, maar vinden de goede route wel. Na 

La Pietra vervolgen we over paden, soms goed, soms erg stenig, 

soms bijna dichtgegroeid en lastig herkenbaar. Na een afdaling 

komen we in het dorpje Gregnano. In de schaduw zitten we op een 

muurtje voor een eerste kop thee. Vandaag is het eerst heel zonnig, 

later komen er meer wolken. In de zon is het natuurlijk warm, maar 

in de schaduw en de wind zeker niet.  

We verlaten Gregnano via een asfaltweggetje. Op advies van Kees 

Roodenburg negeren we route 47, die steil omhoog gaat en maken 

we een lus over de asfaltweg, zodat we ook op de heuvelrug uitkomen. Daar hebben we weer een 

mooi uitzicht. We volgen dan een veldweg in noordelijke richting; later wordt het een slecht pad en 

staan we aan de rand van Monfalone. Op een bank 

voor een bar drinken we nog een kop thee. Dan gaan 

we via route 61 verder. We passeren een 

begraafplaats en een agro-turismo en dalen dan af 

naar Mignano, een klein gehucht met mooie oude 

huizen. In de schaduw eten we onze broodjes.  

Dan nog een stuk afdalen en het wordt vlakker. We 

naderen het dal van de Tiber. Aangekomen op een 

asfaltweg, volgen we die, kiezen route 75 en nog 

steeds over asfalt omlaag, over de autoweg en Pieve 

San Stefano in. Ons hotel ligt aan deze kant van het stadje. Het is twee uur, als we bij ons hotel - Il 

Diario – zijn. We liepen dus in 5¾ uur deze 16 kilometer ( Totaal :  2.381 km. ). Het is een luxe hotel 

en we hebben een mooie grote kamer. We gaan douchen en dan beneden naar de Tour kijken, onder 

het genot van een birra media ( 0,4 l. )  

Later op de middag bekijken we Pieve San Stefano en moeten vast stellen dat het plaatsje weinig 

bijzonders te bieden heeft. Natuurlijk heeft het wel Italiaans ijs en dat smaakt uitstekend. ’s Avonds 

eten we bij ons hotel. We zitten buiten, dat kan net, gezien de temperatuur en de wind. We kiezen 

voor een menu van € 20. Daarbij krijgen we eerst rauwe ham + worst, dan tagliatelle con ragu, 

carpaccio met veldsla en warme “witte bonen”, tiramisu, een liter rode wijn en cappuccino. Het 

smaakt ons wederom uitstekend.  

 

ETAPPE 110 :   PIEVE SAN STEFANO - SANSEPOLCRO  

VRIJDAG 22 JULI 2011  
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Vooraf : 

* Pieve San Stefano – Sansepolcro 24,0 km. 

* De laatste etappe van dit jaar is gelijk de langste en vermoedelijk de warmste. 

* Het eerste deel van de etappe verloopt door de beboste heuvels. Het tweede deel voert ons

 door het brede dal van de Tiber, vrijwel vlak en grotendeels zonder enige beschutting. Wel 

 passeren we dan boerderijen, kleine gehuchten en dorpjes. 

* Wandeltijd volgens de gids : 7 uur / Routeverloop : 22 – X - 2 – 14 

* Het routeverloop is aangegeven over secundaire wegen tot in Sansepolcro, dat betekent  

 wel zonder brug de Tiber oversteken.  

* We gebruiken kaart 125 : Alta Val Tiberina / 1 : 50.000 / Instituto Geografico Adriatico. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

425 m. Pieve San Stefano ( “bakker”)     

400 m. Formole              3,0 km. 

625 m. Poggio Rosso 

398 m. Brug over stuwmeer    10,5 km. 

490 m. Lago di Montedoglio       

378 m. Albiano      13,0 km. 

332 m. Viaio     17,0 km. 

324 m. Santa Croce      

316 m. Santa Fiora    20,0 km. 

316 m. Strada Provinciale 43 / Bar Tiberino      

300 m. Centro Ippico Violino – Tiber   23,0 km    

330 m. Sansepolcro    24,0 km. 

Totaal stijgen : ± 485 meter / Totaal dalen : ± 600 meter  

Overnachten : 

Albergo Fiorentino / Via Luca Pacioli 56 / 52037 Sansepolcro ( Arezzo ) / 0575 – 74.03.50 

info@albergofiorentino.com / www.albergofiorentino.it 

14/6 : Email verstuurd om kamer te reserveren 

mailto:info@albergofiorentino.com
http://www.albergofiorentino.it/
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16/6 : Reservering bevestigd  

Vannacht hebben we goed geslapen, maar we waren beiden erg tijdig wakker. Misschien ook niet 

vreemd, als je bedenkt dat we steeds rond tien uur gaan slapen. Om zeven uur staan we echt op. Half 

acht is er ontbijt, wel uitgebreid, maar zonder echt brood. We rekenen af ( € 138,00, incl. avondeten 

en bier ) en vertrekken om acht uur. Nog even bij een winkeltje lunch kopen en dan kunnen we Pieve 

San Stefano verlaten.  

We lopen gelijk op route 22, gaan onder de 

autoweg door en dan gaat het pad stijgen. Onder 

ons loopt de rivier. Op zeker moment moeten we 

links af – goed beschreven en aangegeven – en we 

dalen af over een slecht pad tot we uitkomen bij 

een grindgroeve.  Snel daarna lopen we door het 

gehucht Formole. Een stukje verder verlaten we de 

asfaltweg en beginnen op een steenslagweg aan de 

laatste grotere klim van dit jaar. Op een bepaald 

punt verlaat Kees Roodenburg route 22 en we gaan 

verder omhoog tot de Poggio Rosso. Boven 

pauzeren we voor een eerste kop thee.  

We lopen verder en hebben dan voor de eerste keer problemen met de beschrijving van Kees 

Roodenburg. De manier, waarop hij aangeeft links af te moeten, voordat het pad scherp gaat dalen is 

door ons lastig te interpreteren. We zien wel een pad, dat naar links gaat op ene punt waar het pad 

gaat dalen, maar er is geen prikkeldraad om onderdoor te kruipen. Het pad is vrij toegankelijk. Voor 

de zekerheid lopen we nog een stuk door. Voor ons gevoel gaan we dan al te veel dalen en dus gaan 

we terug naar het eerste punt. Daar nemen we het duidelijke pad, maar daarna klopt de beschrijving 

niet meer. Achteraf gezien, misschien toch te vroeg afgeslagen. We proberen de gruisweg, die keer 

Roodenburg noemt, op goed geluk te vinden. Eerst lopen we helemaal vast in de stekelige struiken, 

dan kiezen we een pad naar de andere kant en zien tot onze grote vreugde de bedoelde gruisweg, 

waar we even later op terecht komen. ( Eind augustus verschijnt er een update van de beschrijving 

van Kees Roodenburg, die voor dit punt een iets andere route kiest, omdat er niet meer gelopen kan 

worden, zoals beschreven stond ) 
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Nu gaat het weer goed. We pauzeren in de berm voor een tweede kop thee. Vandaag is – zoals we 

verwacht hadden – een warme dag met veel zon. Echt heet wordt het gelukkig niet. Jan heeft met dit 

weer wel meer last van een warme rechtervoet, dus ook daarvoor pauzeren we regelmatig. Verder 

lopend over de gruisweg, beseffen we dat we nu echt in een ander gedeelte van Italië komen. De 

hoge bergen zijn weg; luxe huizen ( omgebouwde boerderijen ) zien we nu wel. Onze route komt uit 

op een asfaltweg, die via een brug over het stuwmeer Lago di Montedoglio gaat.  

We volgen daarna nog een stuk die weg en hebben dan 

de grootste moeite de juiste afslag te vinden. De 

beschrijving van Kees Roodenburg biedt ruimte voor 

twijfel, de markering ontbreekt vaak op essentiële 

punten en de route staat ook niet goed ingetekend op de 

kaart !  Toch vinden we het stenige pad, dat we omhoog 

volgen, langs een luxe agro-turismo.  Het klimmen 

betekent nu wel even doorzetten, gezien de warmte. Het 

hoogste punt van de heuvel wordt bereikt en we 

gaan weer afdalen over een soms erg slecht pad in 

een heel benauwd en warm naaldbos. We zijn blij, 

als we daar uit zijn.  

Vlot lopen we dan Albiano in, dat bestaat uit ruïnes 

van gebouwen, vroeger gebruikt voor het drogen van 

tabaksplanten. Op een muurtje – in de schaduw – 

pauzeren we om onze broodjes met salami te eten. 

Verder lopend, ervaren we dat we nu in de vlakte 

van de Tiber zijn aangekomen. Zonder echte hoogteverschillen, gaat het nu verder. Gelukkig lopen 

we nog steeds niet constant in de zon. Langs ons lopen irrigatiekanalen. Na verloop van tijd merken 

we dat we toch weer een afslag gemist hebben. Daarom missen we het dorpje Viaio. Een stukje 

verder kunnen we er voor zorgen dat we wel weer op de route komen, eigenlijk net na Viaio. 

We drinken nog een pakje sap, lopen veder, genietend van de sfeervolle huizen, stevig doorzettend 

als het om wandelen in de hitte gaat. Uiteindelijk komen we na een lange rechte asfaltweg in Santa 

Fiora. Bij Bar Tiberino gaan we zitten en drinken elk twee grote glazen koude Fanta. Dan beginnen we 

aan een lus door en om dit plaatsje, die ons bij een doorwaadbare plaats van de Tiber brengt. Na wat 
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zoeken, deels omdat de markeringen gedeeltelijk anders lopen, dan Kees Roodenburg beschrijft, 

bereiken we die plek. Aan onze zijde is duidelijk waar je naar beneden gaat; aan de overzijde is door 

afslag de weg deels verdwenen. Jan wil het toch graag proberen en gaat op sandalen op en neer. Ik 

zie het eigenlijk niet zitten en daarom besluiten we door te lopen om alsnog via de verkeersweg 

Sansepolcro in te lopen. Zo lopen we 2 kilometer meer, dan gepland was.  

Het is dus nog even stevig doorzetten en natuurlijk is het gedeelte langs de drukke verkeersweg niet 

echt prettig. Gelukkig bereiken we Sansepolcro zonder ongelukken. Eerst arriveren we bij het station. 

We kunnen slechts tot Perugia Ponte San Giovani kaartjes kopen. Daar moeten we morgen de 

kaartjes voor het vervolg kopen. Nu is het niet ver meer naar Albergo Fiorentino, gelegen in het 

historische centrum. Het is kwart voor zes, dus de langste wandeldag van dit jaar. We waren 9¾ uur 

onderweg voor 26 kilometer ( Totaal : 2.407 km. ). 

Snel douchen en dan het 

stadje in. We kijken wat 

rond, genieten van de oude 

gebouwen en de sfeer, 

drinken bier op een terras 

en eten pizza in een kleine, 

maar gezellige pizzeria. 

Daarna lopen we nog wat 

rond in het plaatsje, eten 

een ijsje – buiten is het nog 

steeds warm – en gaan terug 

naar ons hotel. 

 

 

 Inleiding: 

Vandaag het vertrek voor onze voettocht Rome 2012. Voor het eerst in onze inmiddels 30 jaar samen 

wandelen, kiezen we voor een heenreis met het vliegtuig. Rosalie zet mij - op weg naar haar werk - 

goed op tijd af bij het station.  Dan met de stoptrein van 08.03 naar Geldermalsen, waar Jan instapt. 

Samen reizen we naar Utrecht en dan in een overvolle trein - omdat er treinen uitvallen - naar 

Schiphol. Rond kwart voor tien zijn we daar. Ik heb via Internet al ingecheckt. Bagage afgeven gaat 

vlot. We hebben voor de rugzakken reistassen gekocht, die prima voldoen. Er is volop tijd om 

cappuccino te drinken en zoals vaak op vliegvelden is het daarna vooral lang wachten. De Boeing 

737-700 van Transavia is helemaal vol. De grote handbagage van veel reizigers levert zelfs problemen 

op. We vertrekken een klein kwartiertje te laat, dus om 12.45 uur. De gehele vlucht is het vrijwel 

steeds zwaar bewolkt, zodat we niet veel zien. We hebben zelf broodjes meegenomen en kopen in 

het vliegtuig Cola om te drinken. Bij Pisa moeten we nog een rondje over zee draaien, voordat we 

mogen landen. Tien over half drie landen we. Met de bus naar de terminal en de bagage komt 

redelijk vlot. De rugzak gaat weer uit de reistas en we zoeken de trein op. Snel weten we weer dat 
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we in Italië zijn. De kaartjesautomaat is kapot ! Dus zonder kaartje met een boemeltje van Pisa 

Aeroporto naar Pisa Centrale. 

 

 

ETAPPE 111:  PERUGIA  PONTE  SAN GIOVANNI -  

SANSEPOLCRO  en  SANSEPOLCRO - LAMA  

ZATERDAG 21 APRIL 2012   

 Trein : 

Perugia P.S. Giovanni  08.32 

Sansepolcro   09.50 

* Gelopen kilometers tot Sansepolcro : 2.407 km. 

* Sansepolcro - Montecasale - Lama : 18 km. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

* Wandeltijd vlg. gidsje Kees :  6½ uur ( Dagetappe 8 ) 
 

* Kaart : Alta Val Tiberina 125, 1 : 50.000. 

* Vanuit het dal van de Tiber klimmen we omhoog naar het klooster Montecasale 

 Klooster is gesloten tussen 12.00 en 15.30 uur.                                                                                     

 De afdaling na het klooster schijnt pittig te zijn. Uiteindelijk dalen we weer helemaal af             

 naar het dal van de Tiber om in Lama te overnachten. 

*  Routeverloop : SR 4 - geen markering - SR 4 - 101 A ( staat deels niet op kaart en deels als 2A ) - 

geen markering.  

* Goed opletten op het route verloop met de kaartjes van Kees is noodzakelijk. 

330 m.   Sansepolcro ( Inkoop lunch mogelijk ) 

405 m.  San Martino ( kerkje )     

700 m.  Klooster Montecasale      5,5 km.  

825 m.  Abbadiaccia       8,5 km. 

701 m.  Casa Cantoniera    11,0 km. 
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340 m.  Pitigliano     16,5 km. 

320 m.  Lama      18,0 km. 

Totaal stijgen : ± 540 meter / Totaal dalen : ± 540 meter. 

Overnachting :   Hotel la Rotonda / Via Palmiro Togliatti 4A / Lama / 075-

858.24.94 

www.hotelrotonda.it / 8 januari via website berichtje gestuurd om kamer te 

reserveren voor 21 op 22 april./ 9 januari reservering bevestigd via email/ Kamer + 

ontbijt : € 55 

Vannacht hebben we goed geslapen. Van de vlakbij lopende verkeersweg hadden 

we geen last gehad. Tien voor zeven staan we op. Half acht kunnen we ontbijten. 

Het is goed verzorgd. We rekenen af ( € 107,20, incl. een prima diner ) en lopen 

terug naar het station. Daar weer alom onduidelijkheid. Deze treinkaartjes kopen we niet bij het 

loket, maar bij de krantenkiosk. We gaan nu verder met Umbtia Mobilita en niet meer met Trenitalia. 

Dan is het vertrekperron weer onduidelijk en als we dat ontdekt hebben, blijkt de trein van 08.31 op 

zaterdag slechts tot Umbertide te rijden. Daar zullen we twee uur moeten wachten op een trein, die 

wel naar Sansepolcro gaat.  

In Umbertide aangekomen, kopen we eerst 

belegde broodjes voor de lunch en gaan dan op 

een overdekt terras aan een plein in het historisch 

centrum cappuccino drinken. Dat smaakt zo goed, 

dat we nog een tweede cappuccino nemen. Ze 

kosten uiteindelijk maar € 1,00 ! We lopen terug 

naar het station, waar we binnen wachten, want er 

valt een stevige regenbui. Tot halverwege de 

middag volgen nog enkele korte lichte regenbuitjes. Om kwart over elf komt de trein en twaalf uur 

zijn we dan eindelijk in Sansepolcro terug, waar we onze voettocht gaan vervolgen.  

We lopen door het druilerige centrum, wel wat anders dan juli 2011 ! 

Eenmaal de bebouwing uit, gaat de weg omhoog en komen we op een 

landweg terecht. Door de regen van de afgelopen tijd zijn die 

modderig en dus ook glad geworden. Onze stokken zijn weer van 

onschatbare waarde. Na een boerderij dalen we af over een smal 

paadje. Op de asfaltweg naar links en een tijd volgen, tot we weer 

afslaan om over een onverhard pad te gaan klimmen. Goed 

concentreren, want wegglijden is steeds mogelijk. Stevig doorzetten 

en dan zijn we bij het klooster Montecasale. Het klooster zelf is nu 

dicht, maar op het terras staat een stenen picknicktafel. 

http://www.hotelrotonda.it/
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Even schijnt de zon voor mooie foto’s, maar als we een tijdje zitten, moeten we de lunch afbreken 

voor een nieuwe regenbui. De route is even onduidelijk, omdat Kees R. niet duidelijk aangeeft hoe 

we vanaf het klooster verder moeten. We vinden het goede pad, 

hoewel dit een lastig stuk is. Over bospaden klimmen we verder 

tot we bij een eerste boerderij-ruïne komen. Even verder 

bereiken we het hoogste punt. Nu gaan we over een slingerend pad dalen. Na een tweede boerderij-

ruïne bereiken we een beek. Dan ontstaat een situatie, waar we al rekening mee hielden. Door de 

regen staat het water zo hoog, dat we onmogelijk kunnen oversteken. Er zit niets anders op dan de 

bergschoenen uit te doen, sandalen aan en dan door het water.  Gelukkig gaat dat goed, maar het 

houdt wel op en we zijn eigenlijk nog niet zo heel erg opgeschoten.  

 

Als we de boerderij Abbiadiaccia bereiken, zijn we pas op 

8 kilometer, moeten er dus nog 10 en het is al vier uur. 

Gelukkig gaat het vanaf nu veel vlotter. Bredere wegen, 

goed te belopen, voeren ons nu snel verder. Even een 

onderbreking door een afkortpaadje, mooi moment voor 

een korte rust. Veel pauzeren doen we eigenlijk niet eens. 

Door de modderige paden en de weersomstandigheden is 

onze uitrusting al snel vuil. Het afkort pad brengt ons bij 

een asfaltweg en na een Casa Cantoniera volgen we 

geruime tijd een onverharde weg ( strada bianca ). De 

fraai gerestaureerde boerderij, waar Kees R. over spreekt 

zien we helemaal niet, maar de beschrijving klopt min of 

meer. We dalen af en komen uiteindelijk in het dorpje 

Pitigliano. Na een korte pauze, volgt over de asfaltweg het 

laatste stukje naar Lama. Daar is het toch even zoeken, 

maar we vinden dan Hotel La Rotonda. Het is nog voor 

half zeven, dus we liepen deze eerste 18 kilometer in krap 6½ uur ( Totaal 2.425 km. ). We worden 

keurig ontvangen. Natuurlijk snel douchen en spullen schoon maken. Op aanwijzing van de mevrouw 
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van het hotel lopen we naar Bar-Ristorante La Stazione. Dat blijkt toch 20 minuten lopen te zijn. De 

gelegenheid is eenvoudig, maar goed. We krijgen penne met gehaktsaus, gegrild kippenvlees met 

frites en sla. We drinken vooraf twee bier, bij het eten rode wijn en na afloop cappuccino en dat alles 

voor € 30,00. Als we teruglopen, blijkt het intussen geregend te hebben, maar gelukkig is het nu 

droog. Rond 10 uur gaan we slapen. 

 

ETAPPE 112:  LAMA - BOCCA SERRIOLA  

ZONDAG 22 APRIL 2012   

Vooraf : 

 *        Lama - Bocca Serriola :17,0 km. 

* Een etappe, die slechts gedeeltelijk gemarkeerd is.  Er zijn maar liefst 4 rectificaties op de  tekst 

uit het gidsje en de verslagen op  Internet vertellen ook van problemen met het vinden van de 

route. Toch is de beschrijving goed terug te vinden op de kaart en ook via Google Earth   is een 

match te maken. We gaan er dus voor ! 

* We passeren vandaag geen dorpjes, alleen verspreide boerderijen. De route verloopt 

 grotendeels door het bos. De stevigste klim zit in het tweede gedeelte van de etappe. 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 7 uur 

 

* Kaarten :   Alta Val Tiberina, nummer 125, 1 : 50.000 

   Alta valle del Matauro, nummer 122, 1 : 50.000  

* Routeverloop : ongemarkeerd tot kaartpunt 43 - route 106 tot Pieve delle Rose ( niet opkaart 

aangegeven ) - ongemarkeerd tot C. Bignale - Route 00 ( kort stukje tot : ) - Sentiero Italia           

( rood-wit-rood ) 

320 m.  Lama ( Inkoop lunch mogelijk ) 

375 m.  Stuw in de Torrente Regnano 

523 m.  Kerk - overwoekerd - S. Felicita   6,5 km. 

529 m.  Ca i Bugatti  ( bij oprit naar Agriturismo S. Felicita Paterna - ook bar ) 

456 m.  Pieve delle Rose ( kerkje )  10,0 km. 

799 m.  Start Sentiero Italia 

830 m.  Monte Fiorino 

730 m.  Bocca Serriola   17,0 km. 
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Totaal stijgen : ± 620 meter / Totaal dalen : ± 220 meter. 

Overnachting : 

Rifugio Escursionistico   075-855 43 92 // 338 591 07 42  

Leandro Pesci   Email : leopesci@alice.it 

23 februari email verstuurd tbv reservering   /  23 februari bevestiging ontvangen  

Vannacht wat onrustig geslapen. Het was ook warm op de 

kamer, de verwarming bleek aan te staan. Zeven uur staan we 

op. Het is een klein hotel en wij zijn de enige gasten. Het ontbijt 

bestaat uit zoete broodjes en chocolade-cakejes. Op onze vraag 

waar we brood kunnen kopen, kijkt de eigenaar eerst somber; 

het is zondag ! Dan heeft hij een oplossing en rijdt met zijn auto 

naar een ander dorp om voor ons brood te kopen.   

Acht uur gaan we op pad; we lopen Lama snel 

uit en dan nog eerst een stukje door het 

hoofddal.  Langzaam worden we wat omhoog 

gestuurd over lanen met cipressen en langs 

akkers en weilanden. Daar zien we een aantal 

reeën wegschieten. Via een asfaltweg gaan we 

een soort zijdal in, oostwaards. Langs een 

stuwmeer en een stukje verder over een 

veldweg, die een beek kruist. Ook hier weer 

hoog water, maar via stenen kunnen we naar 

de overkant. Nu gaan we echt klimmen. Stevig 

omhoog langs een akker, zelfs over de rand 

van de akker en dan wat draaien en keren. Met wat moeite langs een tractor, die het pad blokkeert, 

dan een stukje dat qua beschrijving lastig te volgen is, maar we blijken steeds de goede route te 

kiezen en komen bij het overwoekerde kerkje van San Felicita. Een mooi punt voor een kop thee met 

stroopwafel. Het volgende uur gaat de route wat omhoog en omlaag, slingert sterk en passeert 

enkele boerderijen. Zo komen we bij Pieve delle Rose, een boerderij en een oud kerkje. We drinken 

nog een kop thee en dan begint de echte klim. 

Het landschap wordt leger en woester, geen 

boerderijen meer. Hoger in de bergen zijn de 

bomen nog vrijwel kaal. In het dal is alles al groen. 

We klimmen stevig, eerst nog over een onverharde 

weg, dan over een smaller pad.  Aanvankelijk over 

een graat, dan langs een verlaten boerderij en 

opnieuw stevig omhoog. Dan brengt de door Pieter 

Quelle aangebrachte wijziging ons in de war. Uit 

zijn beschrijving concluderen we dat we 1.000 

mailto:leopesci@alice.it
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meter na het bereiken van de wit-rode markering 00 op het Sentiero Italia komen. We lopen daarom 

rechtdoor, zoeken tevergeefs en komen uiteindelijk tot de conclusie, dat we bij de wit-rode 

markering al op het Sentiero Italia waren.  

Eerst lunchen we, wat uit de wind gezeten. Dan terug naar het punt van het misverstand, waar we de 

goede route weer oppakken. Na een korte daling nog een keer klimmen, naar de Monte Fiorino. 

Daarna in hoofdzaak dalen. Door het verkeerd lopen en zoeken zijn we zeker ¾ uur vertraagd. De 

paden worden weer steeds modderiger. Na alle regen is alles doorweekt. Bij een kapelletje slaan we 

af over een veldweg. Na een grotendeels bewolkte dag, krijgen we nu nog een regenbui. Opvallend is 

ook de harde wind, die er de hele dag staat. Nog even goed doorzetten en dan zijn we rond drie uur 

bij Bocca Serriola. We waren dus zeven uur onderweg voor deze 19 kilometer ( 17 + 2 ), Totaal : 2.444 

km. 

Bocca Serriola is een soort hut. We zijn de enigen. Het is erg eenvoudig en 

koud; verwarming brandt er niet. We gaan douchen en spoelen de smerige 

onderpijpen van de wandelbroeken uit. Op advies van de “hut-beheerder” 

gaan we naar een vlak bij gelegen bar. Daar is het aanvankelijk een drukte 

van belang, maar al snel wordt het zeer rustig, als alle zondagse bezoekers 

zijn vertrokken. We drinken een bier. Als maaltijd krijgen we tomaat - 

gebakken ei - ham - kaas - brood en rode wijn. Eenvoudig, maar het smaakt 

ons goed. Er komen nog steeds mensen binnen om een hapje te eten. Na 

een cappuccino gaan we om half negen terug naar ons koude onderkomen, waar we niet veel later 

gaan slapen.  

 

ETAPPE 113:  BOCCA SERRIOLA - PIETRALUNGA 

MAANDAG 23 APRIL 2012   

Vooraf : 

* Bocca Serriola - Pietralunga 18,0 km 

* Wandeltijd volgens gidsje : 5 uur  

* Markering : Sentiero Italia - 108 - 112 - 117 - 3 C                                                                          

 De route is echter niet 100 % gemarkeerd.                                                                                     

 ( Bovendien : Alleen Sentiero Italia staat op de kaart als gemarkeerde route ) 

* Kaart : Alta valle del Matauro, nummer 122, 1 : 50.000  

 ( LET OP : Gedeelte tussen kaartpunten 51 en 53 staat niet op de kaart ) 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

730 m.  Bocca Serriola ( GEEN INKOOP LUNCH MOGELIJK ) 
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703 m.   Verlaten Sentiero Italia    3,0 km. 

497 m.  Brug - Capuzza ( kaartpunt 51 )   6,5 km.  

715 m.  Boerderij Rapastello    8,5 km. 

510 m.  Podere Nuovo ( kaartpunt 53 ) 12,0 km. 

620 m.  Agriturismo La Cerqua  15,0 km. 

566 m.  Pietralunga   18,0 km. 

Totaal stijgen : ± 415 meter / Totaal dalen : ± 495 meter  

Overnachten : 

Hotel Tinca / Via. G. Marconi 7 / 06026 Pietralunga ( PG ) 

075 946 00 57 / info@hotel-tinca.com  / www.hotel-tinca.com 

Kamer + ontbijt : € 60,00 

23/2 : Via website aanvraag reservering verstuurd 

26/2 : nav ontvangen email aanbetaling van 30 Euro gedaan. 

Gisteren zijn we om negen uur gaan slapen. Het was koud en vochtig in de rifugio.  We hebben ons 

dan ook voorzien van meerdere dekens. Uiteindelijk hebben we het niet koud gehad, maar echt 

aangenaam was het niet.  Het was een nacht van veel korte hazenslaapjes en dus geregeld wakker. 

Toch zijn we om zeven uur, als de wekker gaat, redelijk uitgerust. Snel inpakken, afrekenen ( € 30,00 ) 

bij de beheerder, die boven de rifugio woont, en dan naar “onze bar” voor het ontbijt : brood met 

jam en honing. Onze thermosflessen worden gevuld, we kopen twee appels en vertrekken om acht 

uur. 

Vandaag lopen we de hele dag over brede 

landwegen ( strade biance ) of smalle 

asfaltweggetjes. Geen modderpaden dus. 

Daarbij helpt ook dat het vandaag droog blijft. 

Wolken overheersen maar er is ook wat zon. De 

wind is veel minder sterk en het is ook minder 

koud. Vanaf de start lopen we eerst geruime 

tijd door het bos. De bossen zijn hier wel 

minder dicht dan in de noordelijke Apennijnen. 

Dat betekent dat we meer zicht hebben op het 

bergpanorama. Zonder grote hoogteverschillen 

komen we na een uur bij een kapelletje. Daar is 

het enige punt van vandaag, waar we even naar de route moeten zoeken. De dalende zijweg is 

afgezet met rood-wit lint; toch moeten we die weg wel in. Even verder gaat Kees er van uit dat je een 

mailto:info@hotel-tinca.com
http://www.hotel-tinca.com/
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stuk over een erf loopt. De ruim aanwezige honden zijn het daar niet mee eens ! We kiezen dan ook 

een ander paadje en komen na een kort stukje over de rand van een akker, toch op de goede weg.  

Nu gaan we dalen en lopen langs weilanden vol gele bloemen. Een erg lieflijk gedeelte. Zo komen we 

bij een bruggetje in het gehucht Fattoria. Op de brugleuning pauzeren we voor een kop thee met 

stroopwafel. Dan gaan we weer stijgen. Het is stevig aanzetten, maar toch goed te doen. Met een 

mooi panorama worden we beloond.  Eenmaal boven zijn er ook weer akkers en weilanden.  Bij een 

grote boerderij - Rapastello - pauzeren we nog een keer voor een kop thee. Nu volgen we lange tijd 

een smalle asfaltweg, eerst nog wat op en neer, dan een lange stevige afdaling tot Podere Nuovo. 

Dat betekent weliswaar nieuwe boerderij, maar het is nu een bouwval.  

We verlaten hier de asfaltweg, komen langs 

een nis met het Tau-teken, en pauzeren 

even verder, gezeten in de berm voor de 

lunch : brood met salamiworst ( van de 

Jumbo ! ). Een appel toe en we hebben weer 

nieuwe energie. Die hebben we ook nodig, 

want we moeten toch wat onverwachts ruim 

150 meter omhoog. Na het passeren van een 

agriturismo gaan we afdalen. Even later zien 

we Pietralunga liggen, een mooi foto-

moment. Na verloop van tijd komt de geel-

blauwe markering van de Sentiero 

Francescano ook op onze route.  Die route zullen we in grote lijnen tot Assisi volgen.  Zo lopen we 

omlaag, kruisen een beek en een weg en moeten aan het eind toch weer omhoog, want de oude stad 

ligt natuurlijk wat hoger. Uiteindelijk lopen we via een stadspoort het oude centrum in, vol 

schilderachtige huizen, maar niet groot. 

Kwart over twee staan we bij Hotel Tinca, dat vlak bij de oude stad ligt. We waren 

dus 6¼ uur onderweg voor 18 kilometer ( Totaal 2.462 km. ). We worden keurig 

ontvangen en ook de kamer is prima in orde. Na de primitieve overnachting 

afgelopen nacht, is dit wel heel fijn. Na het douchen, doen we wat inkopen en 

drinken een biertje. We lezen een tijdje op de kamer en gaan dan naar de pizzeria, 

waar we eerst nog een bier drinken. En dan gezellig eten : crostini met ham / kaas 

- pizza quattro stagioni - sla - wijn - cappuccino. Een prima maaltijd. 

 

ETAPPE 114  PIETRALUNGA - CASAMORCIA 

DINSDAG 24 APRIL 2012   

Vooraf : 

* Pietralunga - Casamorcia  22,0 km. 
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* Wandeltijd volgens gidsje : 7 uur  

* Kaarten :  Alta valle del Matauro, nummer 122, 1 : 50.000, tot kaartpunt 56  

  Kaartpunt 56 tot iets voor kaartpunt 58 : Geen kaart beschikbaar  

  Kompass 664, 1 : 50.000, vanaf kaartpunt 58  

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

* Routeverloop : Geen markering tot kaartpunt 59 - route 12 tot iets voorbij kaartpunt 60 -

 blauw/gele wegwijzers tot kaartpunt 64 - geen markering 

* De blauw/gele wegwijzers zijn vermoedelijk van de Via Francigena di San Francesco. 

556 m.  Pietralunga ( Inkoop lunch mogelijk )    

664 m. San Benedetto vecchio  ( voormalig klooster ) 

512 m.  Kaartpunt 57 ( viersprong na brug ) 

780 m.  Aansluiting route 12 

660 m.  Verlaten route 12 

490 m.  Monteleto 

441 m.  Casamorcia 

Totaal stijgen : ± 600 meter / Totaal dalen : ± 800 meter  

Overnachten : 

Albergo Emma / Localita Casamorcia, 06020 Gubbio ( PG ) / 075 / 925.50.80 

27/2 telefonisch gereserveerd. 

Vannacht hebben we prima geslapen. Natuurlijk vanmorgen eerst een Sms’je naar Rosalie gestuurd. 

We staan weer om zeven uur op en ontbijten om half acht. Het ontbijt is heel goed verzorgd. We 

rekenen af : € 60, maar ik heb er al € 30 aanbetaald. Nog een brood kopen en dan om acht uur op 

pad. Pietralunga verlaten we over de Via Roma. Die volgen we tot het een smal weggetje wordt. Net 

als gisteren aan het einde van de dag, zien we vandaag - op een klein stukje na - de geel / blauwe 

markeringen van het Sentiero Francescano. Via een landweggetje een beek over. Het water staat 

hoog, maar toch kunnen we er met de wandelschoenen door heen. 

Dan gaan we klimmen, langs een boerderij en verder 

omhoog. Even aarzelen we, maar we blijken toch goed 

te lopen en komen langs een voormalige Benedictijner 

Abdij. Het lijkt nu op een agro-turismo met verhuurde 
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appartementen. Over een asfaltweg dalen we af, brug over en dan begint een langere klim over een 

landweg, alles goed aangegeven. Als we al aardig op hoogte zijn, begint het zachtjes te regenen. 

Helaas gaat het later steeds harder regenen. Ook staat er een stormachtige wind. De 

middagtemperatuur is ongeveer 10 graden; kortom : barre omstandigheden. Bij een verlaten 

boerderij staan we nog wel droog voor een kop thee. Nog verder omhoog, dan afdalen over een 

breed bospad en plotseling omlaag over een modderpad om weer op een veldweg te komen. Bij een 

huis schuilen we voor een kop thee en dan eerst afdalen, later weer wat stijgen. We lopen door een 

soort dal met veel landbouwgrond. Eigenlijk zien we niet meer zoveel van de omgeving; het is nu in 

deze omstandigheden meer doorzetten en overleven. 

Bij een huis in aanbouw schuilen we in de garage, waar we ook ons brood met brie eten. Als we 

verder willen lopen, ontmoeten we een andere pelgrim. Het is een nog jong meisje uit Tirol, die 

duidelijk een stuk met ons mee wil lopen. Dat doen we dan ook en zo lopen we met drieën in de 

stromende regen verder. Toch schieten we al goed op; voor ons opent zich een breder dal met veel 

bebouwing. Als we in het dal komen, zeggen we de Oostenrijkse vaarwel, want wij willen volgens 

onze kaartjes blijven lopen en ons nu eerst weer 

goed oriënteren. De kaart-kopie is nu ook nat 

geworden en wordt steeds lastiger te gebruiken !  

Toch zien we hoe we verder moeten. Door 

Monteleto, dan de verkeersweg over en door de 

bebouwing verder. We schuilen nog een keer - 

hebben eigenlijk weinig overzicht waar we precies 

zijn - en als we verder lopen wordt het zowaar 

droog en blijkt het niet ver meer te zijn.  

Wij zijn overigens voorlopig nog lang niet droog. Wel zijn we even later in Casamorcia, waar we ook 

gelijk bij Albergo Emma staan. Het is kwart over twee, dus in 6¼ uur liepen we deze 22 kilometer ( 

Totaal : 2.484 km. ). Albergo Emma is eenvoudig, maar toereikend. Snel trekken we alle natte spullen 

uit en beginnen het droogproces. We gebruiken zelfs de radiatoren in de gang. Gelukkig is in de 

rugzak alles droog gebleven. De douche helpt zeker ook om weer een beetje mens te worden. In de 

bar gaan we schrijven, thee drinken, lezen, nogmaals thee en een biertje. Buiten zien we nog steeds 

regelmatig regenbuien. Het is wel erg lawaaierig in de bar. Na een telefoontje met Rosalie in verband 

met haar verjaardag, gaan we eten : tagliatelle met champignons - gegrild vlees - spinazie - gebakken 

aardappels - tira-misu. Het smaakt weer goed.  

 

ETAPPE 115  CASAMORCIA - VALDICHIASCIO 

WOENSDAG 25 APRIL 2012   

Vooraf : 

* Casamorcia - Gubbio - Agriturismo Valdichiascio 18,0 km. 
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* Wij combineren vandaag twee losse etappes uit de gids van Kees Roodenburg.                           

 Wij stoppen namelijk niet in Gubbio.  Gezien de afstand van de totale etappe, denken we 

 voldoende tijd te hebben Gubbio als onderdeel van de tocht Casamorcia - Valdichiascio te 

 bezichtigen. 

* Wandeltijd volgens de gids : 5 uur 

* Kaart : Kompass 664, 1 : 50.000 

* Routeverloop : Geen markering - Gubbio ( zie Michelin print ) - Route 2 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

* De route kent vandaag minder hoogteverschillen dan de voorgaande dagen en lijkt vrij veel 

door agrarisch gebied ( wijnbouw ) te gaan.  

* Vanaf Gubbio ( tot Assisi ) volgen we het Sentiero Francescano della Pace.   

441 m.  Casamorcia ( Lunch kopen mogelijk ) 

525 m. Gubbio ( Lunch kopen mogelijk )     7,0 km.  

413 m.   Ponte d’Assi     12,0 km. 

647 m.  Mengara 

650 m.  Agriturismo Valdichiascio   18,0 km. 

Totaal stijgen : ± 310 meter / Totaal dalen : ± 100 meter  

Overnachten : 

Agriturismo Valdichiascio / Frazione Valdichiascio 1 / 06020 Scritto / 075 - 92 02 51 

www.valdichiascio.net / agriturismo@valdichiascio.net 

23 februari via de website reservering gevraagd voor 2 personen 

25 februari reservering bevestigd via email.  

Vannacht goed geslapen. Toch was de kamer erg klein en functioneerde het sanitair maar beperkt. 

Zeven uur staan we op, half acht ontbijten we - croissants met thee - en tien voor acht vertrekken 

we. We rekenen € 92,00 af voor de overnachting, de barconsumpties en het avondeten. Vandaag is 

Nationale Feestdag in Italië : Bevrijding van het fascisme. Een soort 5 mei dus. Veel winkels zijn dicht, 

zo ook de supermarkt in Casamorcia.  

http://www.valdichiascio.net/
mailto:agriturismo@valdichiascio.net
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We lopen 500 meter terug om de route op te pakken. Gelijk worden we geconfronteerd met 

loslopende honden. De dazzer lijkt te werken. Een hond keert om en ook de andere blaffers trekken 

zich terug. We lopen verder over de smalle asfaltweg door het vlakke agrarische gebied. Het ziet er 

naar uit dat Kees hier een alternatief moet gaan zoeken, omdat onze weg doorsneden wordt door 

een verkeersweg in aanleg. Wij kunnen nu nog wel de beschreven route volgen; we lopen zelfs even 

te ver, omdat we geen “geel huis” zien. Even een stukje terug en we zien de goede zijweg wel. Zo 

naderen we langzaam maar zeker Gubbio, dat we al een tijdje zien liggen. Rustige asfaltweggetjes 

door een gebied met verspreide bebouwing brengen ons naar de stadsrand. 

Daar lopen we langs een Romeins theater en dan 

door de stadspoort Gubbio in. We nemen de tijd 

om wat rond te kijken in dit sfeervolle 

middeleeuwse stadje. Er wordt vandaag een 

krans gelegd bij het oorlogsmonument. We 

lopen omhoog naar het plein van de Groothertog 

( Piazza Gran Ducale ) en genieten van het 

uitzicht en de mooie gebouwen. Er is gelukkig 

een winkeltje open om brood en worst te kopen. 

In een bar drinken we een cappuccino en dan is 

het ondanks de plattegrond, die we thuis hebben gemaakt van Gubbio, nog stevig zoeken naar de 

route om de stad te verlaten. Daarbij helpt het ook niet echt dat veel straten geen 

straatnaambordjes hebben !  Pas bij een derde ( ! ) poging vinden we de juiste route en verlaten even 

verder Gubbio.  

Als we langs een kerk lopen, worden we binnen gevraagd. Een rijk 

versierde kerk met veel beeldhouwwerk en een vriendelijke mevrouw, 

die het alsmaar heeft over “al die pelgrims”. Even verder gaan we even 

van de route af naar een kerkje, dat de plek markeert waar Franciscus 

voor het eerst de wolf ontmoette. Ook hier weer een beeld van die 

ontmoeting, net als in Gubbio. Dan terug naar onze weg, die we 

kilometers lang volgen in zuidelijke richting door de vlakte. Eindelijk kan 

ook de trui uit. Vandaag begint bewolkt, maar in de middag volgen ook 

zonnige perioden. Het blijft gelukkig droog en is wat warmer, 15 tot 17 graden.  

In Ponte d’Assi pauzeren we bij de kerk voor de lunch. Brood en worst smaken weer goed. Nu gaat 

de route weer klimmen. Kees heeft een alternatief gevonden voor een stukje langs de verkeersweg. 

Daarbij blijken we echter door de beek te moeten en dat lukt niet, omdat er teveel water door de 

beek stroomt. Daarom lopen we terug, gaan via de verkeersweg over de beek en dan de landweg op, 

die ons verder omhoog voert. Voor het eerst deze week krijgen we het echt warm. Goed doorzettend 

komen we boven en dan is het nog maar een klein stukje naar Agriturismo Valdichiascio.  Het is tien 

voor drie, dus we waren 7 uur onderweg voor deze 19 kilometer ( Totaal 2.503 km. ) 
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De agriturismo is een fraai 

verbouwde boerderij. We 

worden vriendelijk verwelkomd 

en krijgen een mooie ruime 

kamer. Na het douchen, gaan 

we buiten zitten lezen en 

schrijven. Na verloop van tijd 

wordt het buiten te koud en 

gaan we binnen zitten, waar in 

een gezellige ruimte de open 

haard brandt. We drinken een 

biertje en gaan om half acht eten. Bij ons aan tafel zit ook Teresa, een 21 jarige Oostenrijkse, die 

alleen onderweg is over de Pelgrimsroute. Eergisteren ontmoetten we haar voor de eerste keer. We 

kletsen gezellig met elkaar en krijgen als maaltijd gevulde soep - vlees ( met veel bot, maar wel lekker  

chocoladetaart en ¾ liter rode wijn. We komen weer niets tekort.  

 

 

 

 

 

 

ETAPPE 116  VALDICHIASCIO - VALFABBRICA 

DONDERDAG 26 APRIL 2012   

Vooraf : 

* Agriturismo Valdichiascio - Valfabbrica   23,0 km. 

* Wandeltijd volgens de gids : 7 uur 

* Kaarten : Kompass 664, 1 : 50.000 - Start tot kerkje Caprignone ( na kaartpunt 77 ) 

  GEEN KAART : TOT KORT VOOR VALFABBRICA  

  Kompass 665, 1 : 50.000 - Laatste ± 2 kilometer tot Valfabbrica  

* Wederom een afwisseling van bos en agrarisch gebied.                                                              

 Het is een stil gebied; we passeren alleen enkele boerderijen, kerkjes en voormalige 

 Kasteeltjes.  Ook steken we enkele beekjes over.  De hoogte-informatie op de kaartjes is         

 zo  slecht leesbaar, dat de beekjes hieronder niet zijn vermeld. 
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* Tussen kaartpunt 79 en 81 zijn er twee alternatieven.                                                            

 Hieronder is met de langere variant ( 2500 meter langer ) gerekend via het kerkje van Pieve. 

* Routeverloop : geen rood-witte markering; vermoedelijk wel geel / blauw 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

650 m. Agriturismo Valdichiascio ( GEEN INKOOP LUNCH MOGELIJK ) 

461 m. San Pietro ( oud klooster )   5,0 km. 

365 m. Kerkje Caprignone 

540 m. Biscina ( voormalig kasteel ) 10,0 km. 

? ? Sambucco ( splitsing varianten ) 16,0 km. 

450 m. Pieve di Cocoranno ( kerkje ) 

260 m. Valfabbrica  23,0 km. 

Totaal stijgen : ± 400 meter / Totaal dalen : ± 790 meter  

Overnachten : 

Ostello del Sentiero Francescano ( Voormalig franciscaans klooster - lijkt nu een jeugdherberg )          

Via Piave 3 / Valfabbrica ( PG ) / 338 - 582 42 59 / ostelloilsentiero@tiscali.it 

24/2 Email verstuurd om overnachting te reserveren / 24/2 Bevestiging reservering per email  

Vannacht op zich goed geslapen, hoewel ik wel wakker werd rond middernacht van de vijf Italianen, 

die hier ook overnachten ! We staan om half acht op, omdat we pas om acht uur kunnen ontbijten. 

Erg uitgebreid is dat ontbijt niet, maar we kunnen er weer even tegen. Vijf voor half negen gaan we 

op pad. In de korte broek, want het is nu prachtig zomers weer : een stralend blauwe lucht en ’s 

middags wordt het knap warm.

 

Eerst lopen we 5 kilometer over een landweg met prachtige 

vergezichten. De Apennijnen zijn hier veel lieflijker; er is 

meer bebouwing, meer landbouw en vaak zijn de bomen 

mailto:ostelloilsentiero@tiscali.it
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minder hoog. Achtereenvolgens passeren we het kapelletje van Ripe en het klooster San Pietro in 

Vigneto. Nu volgt een lastiger stuk. We moeten tot twee keer toe omlaag en weer omhoog om 

“zijdalen / beekjes” te passeren. De paden zijn hier soms modderig en slecht te belopen. In de berm 

pauzeren we voor een kop thee en dat doen we nog een keer op een muurtje, als we voor de tweede 

keer omhoog geklommen zijn. Even later zijn we bij het voormalige kasteel Biscina. Het is twaalf uur 

en hoewel we voor ons gevoel goed doorgelopen hebben, zijn we pas 10 kilometer opgeschoten. 

Opnieuw een lange lus over een witte weg en dan lunchpauze onder de 

bomen met brood uit Gubbio en worst uit Rosmalen. Jan heeft met dit 

warme weer wat meer last van zijn rechtervoet, dus wat meer pauzeren. 

Opnieuw komen we op smalle bospaden terecht om beekjes over te 

steken. Dan over asfalt, dat intussen behoorlijk warm is geworden. We 

verwelkomen dan ook een pauze op een grasveldje met bomen. Intussen 

heeft Theresa zich weer bij ons gevoegd en samen lopen we het laatste 

gedeelte. We kiezen daarbij voor de variant, die ons weer laat stijgen, 

maar wel in de schaduw. 

Bij een kerkhof kunnen we onze drinkflessen 

vullen en dan langs het kerkje van 

Coccorano weer omlaag. Even over de asfaltweg en dan slaan we af 

voor het laatste stuk over een veldweg / bosweg. We hebben vandaag 

de hele dag door het prachtige landschap van Umbrië gelopen en dus 

volop genoten. Nu zijn we snel in Valfabbrica, waar de Ostello del 

Sentiero Francescano goed staat aangegeven. Tien voor vijf zijn we er, 

dus we waren bijna 8½ uur onderweg voor deze 23 kilometer. ( Totaal 

2.526 km. )  Het was de langste, maar ook de zwaarste etappe tot nu 

toe dit jaar.  

Bij de Ostello krijgen we een heel verhaal, dat er op 

neerkomt dat wij in een appartement even verder slapen, 

maar wel in een twee persoonsbed, zodat Theresa ook een 

kamer heeft. Natuurlijk gaan wij daarmee akkoord. Snel 

douchen ( wel primitief, want in een bad ! ) en dan naar een 

bar om iets te drinken, eerst Fanta, dan bier. Op een stoeltje 

langs de straat, op zijn Italiaans dus, intussen het Italiaanse 

leven en verkeer bewonderend.  

 Avondeten is in de Ostello, waar inmiddels ook een 

schoolgroep is gearriveerd. Erg veel lawaai dus tijdens het 

eten. We krijgen penne - kip - sla - ijs toe, rode wijn en zelfs 

cappuccino. 

 

ETAPPE 117  VALFABBRICA - ASSISI 
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VRIJDAG 27 APRIL 2012   

Vooraf : 

 * Valfabbrica - Assisi  13,0 km.                                                                                                                     

 ( Kees beschrijft in zijn etappe de tocht verder naar Santa Maria degli Angeli, waar ook                 

het station ligt. Wij zelf komen niet in Santa Maria ) 

* Korte etappe; dus veel gelegenheid Assisi te bezichtigen. 

* Ons hotel - Grotta Antica - ligt midden in Assisi  

* Wandeltijd volgens de gids : ± 4½ uur 

* We lopen over landwegen en niet meer over bergpaden. 

* Routeverloop : geen rood-witte markering; vermoedelijk wel geel / blauw 

* Kaart :   Kompass 665, 1 : 50.000  

 LET OP : Wij volgen slechts gedeeltelijk de op deze kaart ingetekende rode lijn 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 260 m.          Valfabbrica ( Lunch kopen mogelijk ) 

301 m. Brug Rio Grande ( ganzenfokkerij ) 

555 m. Casa Luca ( kerkhofje / asfaltweg )     6,0 km. 

250 m. Ponte Santa Croce 

400 m. Assisi - Porta San Giacomo  13,0 km. 

Totaal stijgen : ± 435 meter / Totaal dalen : ± 300 meter  

Overnachten : 

Hotel Grotta Antica / Via Macelli Vecchi 1 / 06081 Assisi / 0039075813620                  

www.grottaantica.com / 6 februari gereserveerd via booking.com ( zie email ) € 55 ( geen ontbijt ) 

Hoewel we dus in een tweepersoonsbed sliepen, hebben we toch een goede nachtrust gehad en 

beginnen we uitgerust aan deze nieuwe dag. Zeven uur gaat de wekker weer en half acht zitten we 

aan het ontbijt. Ook de schooljeugd is er al; het roept oude Luxemburgse herinneringen op. Het 

ontbijt is simpel : wit brood / jam / beschuitjes / croissant. De rekening is ook bescheiden, 

overnachten + maaltijd : € 67,00. Nog even brood - koekjes - smeerkaas kopen en iets na acht uur 

gaan we weer op pad.  

 

http://www.grottaantica.com/
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Eerst over een asfaltweg 

het plaatsje uit, dan langs 

een beek en uiteindelijk 

door het bos - dus in de 

schaduw - omhoog. Ook 

vandaag weer prachtig 

stralend weer, onbewolkte 

lucht en ’s middags meer 

dan 25 graden.  Eenmaal 

boven lopen we weer langs 

akkers en kijken ver weg. 

In de verte zien we Assisi al liggen ! Bij een kerkhof staat zowaar een picknick tafel. Een mooi punt 

voor een kop thee en wat lekkere amandelkoekjes. 

Dan over asfalt zuidwaards, later eerst over een slecht pad, dan over 

een mooie landweg, afdalend. Het is weer doodstil; we horen alleen de 

vele vogels. Wat een heerlijke rust. Nog weer een stuk over asfalt en we 

zijn op het laagste punt bij een beeld van Pater Pio. We pauzeren 

nogmaals en zijn daarna snel bij de Ponte Santa Croce, waar ook weer 

een kerkje staat. Nu volgt nog de laatste klim omhoog naar Assisi, dat 

immers op een heuvel ligt. Twaalf uur staan we bij de stadspoort. We 

waren dus 4 uur onderweg voor deze 13 kilometer ( Totaal 2.539 km. ) 

Eerst gaan we de daar vlakbij gelegen San Francesco basiliek bekijken. 

De bovenkerk, de benedenkerk en de graftombe van Franciscus. We 

zijn niet de enige 

bezoekers en moeten wel weer even 

wennen aan de toeristische drukte. De 

kerken zijn wel erg mooi, vooral de 

fresco’s, Weer buiten is er een mooie 

gelegenheid om te lunchen, namelijk een bank 

in de schaduw aan het benedenplein. Rond 

half twee zetten we koers naar ons hotel - 

Grotta Antica - en mede dankzij de Michelin-print lopen we er vrijwel rechtstreeks naar toe. We 

worden keurig ontvangen en de kamer wordt omgebouwd in twee lossen bedden. De douche is erg 

klein, maar in orde. We worden gevraagd gelijk af te rekenen en we krijgen twee “dolce” mee.                                                                 

Dan gaan we verder rondkijken, eten een ijsje, bekijken de kerk van Chiara ( Clara ) en de Duomo.  

Veel oudere Italianen lijken nog erg gehecht aan oude katholieke tradities, zoals het zegenen met 

wijwater bij binnenkomst. Assisi bestaat natuurlijk uit veel oude sfeervolle straatjes. Franciscus wordt 

wel erg commercieel uitgebaat. We verkennen ook de start van de route voor morgen. Op een terras 

drinken we een biertje en later nog een. Het is stevig aan de prijs : € 14,20 !  Daarna gaan we pizza’s 

eten, natuurlijk 4 stagioni, wijn en cappucino na.  Bijtijds gaan we slapen; morgen willen we vroeg 

starten, ook omdat het ’s middags erg warm wordt. 
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ETAPPE 118  ASSISI - SPELLO 

ZATERDAG 28 APRIL 2012   

Vooraf : 

 * Assisi - Spello   16,0 km. 

* Deze laatste dag zowaar nog een bergetappe. We beklimmen de Monte Subasio (1.290 m.).

 Kees waarschuwt bij mist / nevel niet over de top te lopen, maar een door hem ook 

 beschreven alternatief te volgen. Hieronder is gerekend met de hoofdroute, dus over         

 de M. Subasio 

* Wandeltijd volgens gidsje : 6 uur 

* Kaart :   Kompass 665, 1 : 50.000  

* Routeverloop : Route 50  

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

  435 m. Assisi - Porta Cappuccini ( Lunch kopen mogelijk ) 

  794 m. Afsplitsing route 53 

  702 m. Eremo delle Carceri ( klooster )   4,0 km. 

1.057 m. Rifugio Vallonica   ( onbemand, soms gebruikt als stal ! ) 

1.128 m. Splitsing variant    7,0 km. 

1.250 m. Kaartpunt 93 ( bronzen beeld ) 

1.000 m. Fonte Bregno  11,0 km. 

  280 m. Spello :    16,0 km.  

Totaal stijgen : ± 825 meter / Totaal dalen : ± 980 meter 

Overnachten : 

Hotel Il cacciatore / Via Giulia 42 / 06038 Spello / 0742-301603 / € 80                  

www.ilcacciatorehotel.com / 6 februari via website reservering aangevraagd                                                    

7 februari via email bevestigd 

Gisterenavond gingen we rond negen uur slapen. Vandaag loopt de wekker om zes uur af. Gezien het 

feit dat we toch niet in het hotel kunnen ontbijten en dus daarvoor naar een bar moeten, hebben we 

gisteren gevraagd hoe laat de diverse bars open gingen en het vroegste antwoord was half zeven. Op 

http://www.ilcacciatorehotel.com/
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die tijd staan we er dan ook. Die bar blijkt dan toch nog dicht. Er naast gaat men wel open en we 

ontbijten met verse croissants en thee. Zelfs voor onze thermosflessen krijgen we heet water. 

 

Tien voor zeven gaan we op pad. We willen de lange klim 

voltooid hebben voor het warm wordt. Natuurlijk eerst Assisi 

uit en al snel lopen we op een bospad dat erg steil omhoog 

loopt. Gelijk dus een erg lastig gedeelte. We moeten een 

paar keer even op adem komen. Dan volgt een stuk op 

gelijke hoogte en we dalen zelfs wat af naar het klooster 

Eremo delle Carceri. Het klooster bekijken we even, zij het 

alleen van buiten. Dan 

vervolgen we de klim, 

weer door het bos in de schaduw, maar nu niet meer zo 

onaangenaam steil. We komen boven het bos uit en zijn dan bij 

de niet meer in gebruik zijnde Rifugio di Vallonica, 1.057 meter. 

Hier houden we even pauze voor thee met Italiaanse 

amandelkoekjes.  

Gezien het mooie 

weer kiezen we voor 

de route over de 

Monte Subasio. Het is 

inderdaad wel lastig 

oriënteren; er lopen 

veel smalle paadjes en de steenmannetjes zijn zeer zeker nodig. Door een soort alpenweide-

landschap gaat het nu verder omhoog. We krijgen een prachtige terugblik op Assisi. Nog verder 

omhoog en dan zijn we bij een soort kam, die meerdere toppen verbindt. We volgen even de 

onverharde weg en maken dan een lus om een natuurlijk amfitheater heen. Is het een grote doline ? 

In de verte zien we zelfs hoge toppen van de 

Apennijnen, waar nog sneeuw op ligt !  We hebben nu 

het hoogste punt gehad, genoten van het uitzicht en 

gaan nu dalen. Eerst weer over alpenweiden. Bij de 

Fonte Bregno pauzeren we nog weer een keer en dan 

duiken we het bos in. Een zeer lange afdaling volgt. Op 

zich over een goed pad. Het zonlicht wordt prachtig 

gefilterd door het jonge groen van de bomen, als we 

wat lager komen. Afdalen is voor mij altijd lastig en tot 

twee keer toe zwik ik stevig om. In de schaduw houden 

we lunchpauze. De krentenbollen smaken niet meer zo 

goed, wel de crostini ( geroosterd brood ) met 

smeerkaas.  
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We dalen nog verder af en komen op een stenig pad door meer open gebied. De hier groeiende 

struiken bieden geen schaduw meer en het wordt - vooral als de wind wegvalt - zeer warm. Een 

gedeelte, waar we enerzijds goed door moeten zetten en anderzijds ook nog enkele korte pauzes 

doen om wat af te koelen. Tussen de olijfbomen dalen we verder af en eindelijk staan we dan bij de 

stadspoort van Spello. Met ons Viamichelin kaartje vinden we vlot ons hotel : Il Cacciatore.  Het is 2 

uur, dus we waren ruim 7 uur onderweg voor deze 16 kilometer ( Totaal : 2.555 km. ). Eerst een 

Fanta drinken op het fraai gelegen terras van het hotel en dan naar de kamer : douchen - uitrusten - 

schrijven.  De wandeltocht Rome 2012 zit er op ! 

We lopen Spello in en bekijken twee mooie kerken. Daarna genieten we op een terras van het 

Italiaanse leven, en natuurlijk ook van ijs en bier. We eten bij het hotel op het buitenterras : lasagna - 

rundvlees / rode wijnsaus - aardappels - sla - appeltaart - 1 liter rode wijn. Niet goedkoop ( € 73,00 ), 

wel erg lekker en gezellig. 

    =========================== 

Onze gezamenlijke Rome-voettocht 2012 eindigt in Spello. Het was een zeer geslaagde reis, met veel 

mooie momenten. Intensief hebben we het Italiaanse landschap ervaren, het Italiaanse leven 

meegemaakt en het wisselvallige Italiaanse voorjaarsweer letterlijk aan den lijve ondervonden. Nog 

twee keer en dan verwachten we in 2014 Rome te bereiken. 

Voorwoord: 

Vorig jaar zijn wij geëindigd in Spello en na een tweedaagse 

heenreis pakken wij daar de draad  weer op.                           

Vanaf Eindhoven  vertrekken wij op 25 april 2013 en na een 

mooie vlucht over  de besneeuwde Alpen landen wij om 

21:00 uur in Bologna. De  dag erna treinen wij naar Spello.                                                                                                   

Jaarlijks lopen wij gedurende 10 dagen de route en, als alles 

volgens planning verloopt,  bereiken wij in 2014 Rome. 

Jos de Ridder  en Jan Leussink 

 



31 
 

BOLOGNA - SPELLO  

VRIJDAG 26 APRIL 2013   

Na een goede nachtrust staan we om half acht op. Eerst even douchen, dan de rugzakken weer 

inpakken en naar het ontbijt. De tafeltjes zijn erg klein, maar er is keuze genoeg. Om negen uur lopen 

we weer buiten, zonder trui of jas. Het is wel bewolkt en dat blijft vandaag zo. Op weg naar het 

station komen we langs een markt, waar Jan de korte sokken, die hij vergeten had, kan kopen.  

Op het station gaan we treinkaartjes kopen. Ik krijg dan te horen dat er alleen nog zitplaatsen eerste 

klas zijn. Dat moet dan maar en zo wordt de treinreis € 100 in plaats van de begrote € 60. Later blijkt 

dat “moeten staan” alleen van toepassing was op het traject Bologna - Florence ! Enfin, we reizen het 

eerste deel zeer luxe met de hogesnelheidstrein. Onderweg krijgen we koffie met koekjes 

aangeboden. Van het landschap zien we niet veel, omdat we via tunnels de Apennijnen passeren.  

In 35 minuten zijn we in Florence. Onze volgende trein staat op het naast gelegen spoor. Dat gaat dus 

erg gemakkelijk. In de trein meldt de conducteur dat we niet hoeven over te stappen in Terentola. 

Dat scheelt weer. We zien nu meer landschap en het is hier al veel groener dan in Nederland.  Deze 

trein is natuurlijk veel minder luxe, maar verder prima in orde. Bovendien hebben we plek genoeg, 

want het is erg rustig. Jan heeft nog volop broodjes en gehaktballetjes. Als we Assisi zien  liggen, 

weten we dat we er bijna zijn.  

Vijf voor twee staan we weer op het station van Spello. We lopen Spello in 

en transpireren al snel; het is benauwd weer. Aangekomen bij Hotel Il 

Cacciatore, blijkt men alleen nog kamers met tweepersoons bedden te 

hebben. Jammer; ik had het goed aangegeven. We douchen en ruimen 

onze spulletjes op.  Daarna lopen we een rondje door Spello en zien zo het 

gedeelte, dat we vorig jaar nog niet gezien hadden. De mooie straatjes en 

doorkijkjes blijven fascineren. Zo komen we bij een terras, waar we 

geruime tijd zitten en elk van twee bier genieten. Gezien het feit dat eten 

in ons hotel vorig jaar tamelijk prijzig was, besluiten we in een Pizzeria te 

eten. Quattro Stagioni smaakt ons goed, evenals de wijn en de cappuccino. 

Negen uur zijn we weer op onze hotelkamer.  

ETAPPE 119  SPELLO - MONTEFALCO 

ZATERDAG 27 APRIL 2013   

Vooraf : 

* Spello - Montefalco :20,0 km. 

* Deze etappe kent slechts geringe hoogteverschillen.  Het eerste gedeelte is vrijwel volledig

 vlak. Na Bevagna wordt het weer wat heuvelachtiger en klimmen we uiteindelijk ruim                 
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 200 meter naar Montefalco.  Vandaag dus door agrarisch gebied, een enkel dorpje en het 

 stadje Bevagna. 

* Deze etappe is niet gemarkeerd. 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 5 uur 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering 

 
* Kaarten : Kompass 663 Perugia – Assisi 

 * De door Kees R. aanbevolen overnachting heeft een site, die niet meer bereikbaar is. 

 Daarom koos ik voor hotel Oro Rosso in het historische hart van Montefalco 

280 m.  Spello ( Inkoop lunch mogelijk ) 

200 m.  Budino ( Alimentari )       8 km. 

207 m.  Bevagna ( Michelinprint / Romaanse kerken) 13 km. 

460 m.  Montefalco      20 km. 

Totaal stijgen : ± 330 meter / Totaal dalen : ± 150 meter. 

Overnachting : 

ro Rosso Hotel Ristorante / Corso G. Mameli 18/20 / Montefalco 

0039 0742378829 / www.ororossohotel.it 

Gereserveerd via booking.com / Prijs : € 90 ( incl. ontbijt )  

Vannacht hebben we redelijk goed geslapen. Echt ideaal is zo’n tweepersoonsbed natuurlijk niet voor 

ons. Half acht staan we op. Het ontbijt is goed. Na wat aandringen worden ook de thermos-flessen 

gevuld, rekenen we af ( € 70 ) en gaan we vijf voor half negen op pad. Voor de laatste keer lopen we 

door het inmiddels vertrouwde Spello.  

Eerst even richting station, maar dan via een verkeersbrug over het spoor en dan een stuk er langs. 

We lopen nu geruime tijd door een vlak landbouwgebied. Wel duidelijk mediterrane landbouw : we 

zien onder andere wintertarwe, wijngaarden, olijfbomen, artisjokplanten. Ons pad volgt 

landbouwweggetjes en komt door diverse gehuchten. Er zijn ook irrigatiekanaaltjes. Zo komen we bij 

het dorp Budino. Daar pauzeren we op ons gemak voor een kop thee ( ieder uit eigen thermosfles ). 

Als we verder lopen, komen we bij 

de dijk van het riviertje de Topino. 

Onderlangs volgen we die dijk over 

een smalle weg. Een jonge Duitse 

vrouw loopt dit traject ook en we 

zien haar regelmatig. Bij een 

http://www.ororossohotel.it/
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verkeersweg, gebruiken we de brug om naar de andere kant te komen. We lopen dan weer verder 

lang de Topino, nu aan de rivierkant van de dijk. Dat hadden we beter niet kunnen doen, want later 

blijkt dat we zo een zijweg missen. We nemen dus een te late afslag en lopen zo een stukje om. 

Eenmaal op die zijweg kunnen we ons goed oriënteren en zien dat we zo recht op Bevagna aflopen. 

Kort voor Bevagna is de beschrijving onduidelijk en lopen we op eigen gevoel naar de Porta di Foligno 

en zo het ommuurde historische stadje in.  

Op het centrale plein bekijken we een kerk. In een kerk aan 

de andere zijde van het plein begint net een trouwerij. Een 

deel van het feestgezelschap geeft de voorkeur aan de 

ernaast gelegen bar. We houden een langere pauze op een 

stenen trap. De laatste krentenbollen van Jan en een 

salamiworst vullen onze magen. Het tweede deel van de 

tocht is heuvelachtig. Kort na het verlaten van Bevagna en 

het bewonderen van een oude wasplaats, gaan we een 

smal weggetje in. Dan over een graspad langs wijngaarden, 

even langs een verkeersweg en weer verder over onverharde wegen ( strade biance ). We dalen wat 

en moeten dan stevig klimmen naar Montepennino. 

Nog een keer pauzeren om wat te drinken, dan door het dorp Montepennino en tot slot via een 

onverharde weg naar Montefalco. Wederom een ommuurde Middeleeuwse stad. Als we door de 

stadspoort gaan, staan we gelijk bij ons Hotel : Oro Rosso. Het is vijf voor half drie, dus we waren zes 

uur onderweg voor deze 20 kilometer ( Totaal : 2.575 km. ). Het is een keurig hotel; we krijgen een 

ruime driepersoons kamer en hebben dus ruimte genoeg.  

Na het douchen gaan we rondlopen door Montefalco. We 

bekijken het Museum van San Francesco; deels schilderijen 

in combinatie met de oude Franciscuskerk, waar fraaie 

fresco’s zijn. Dan drinken we een bier, wel binnen want het 

is gaan regenen. Tijdens de wandeling bleef het droog, 

bewolkt en 20 graden. Dan lopen we verder, bekijken de 

Chiesa Santa Chiara, drinken in een andere bar een glas 

wijn en keren terug naar ons hotel. We eten ook in ons 

hotel : heel gezellig; heel lekker. Menu economico : 

Lasangnette - Escaloppe - Salada Mista - 1/1 rode wijn - 1/1 

water - cappuccino. Geschikte gelegenheid.  

ETAPPE 120  MONTEFALCO - SPOLETO 

ZONDAG 28 APRIL 2013   

Vooraf : 

* Montefalco – Spoleto  24,0 km 
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* Wandeltijd volgens gidsje : 6 uur  

* Ook vandaag zijn de hoogteverschillen zeer beperkt. De route gaat steeds door agrarisch 

gebied. Soms lopen we langs irrigatiekanalen. We passeren weer enkele dorpen en eindigen in 

een grotere stad, wederom met een boeiend historisch centrum. 

* We overnachten in een luxe vier sterren hotel in een historisch gebouw, net ten noorden  van 

het stadshart tegen een zeer redelijke prijs. Het door Kees R. genoemde gastenverblijf bij het 

klooster is een volledig nieuw ingericht complex geworden dat op een hotel lijkt, maar wel net 

buiten de stad ligt. Daarom mijn hotelkeuze in de oude stad zelf. 

* De route is niet gemarkeerd. 

Kaarten  : Kompass 663 Perugia – Assisi, tot kaartpunt 103,  Monti di Spoleto, vanaf kaartpunt 106 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

460 m.  Montefalco  ( Inkoop lunch mogelijk ) 

225 m.   Fratta      7,5 km. 

235 m.  Camporoppolo ( alimentari ) 13,5 km.    

263 m.  Ponte Bari   19,5 km. 

370 m.  Spoleto    24,0 km.  

Totaal stijgen : ± 140 meter / Totaal dalen : ± 265 meter  

Overnachten : 

Cavaliere Palace Hotel / Corso Garibaldi 49 / Spoleto / 0039 074 3220350 

www.hotelcavaliere.eu  / Prijs € 67,50 

Ik heb vannacht beter geslapen dan Jan. Misschien was de wijn wat overdadig. Half acht staan we op; 

ik ben dan al een tijdje wakker. Om acht uur kunnen we ontbijten, wederom met veel dolce, maar 

ook met yoghurt. Vijf voor half negen gaan we op pad. Eerst kopen we nog broodjes, kaas en water 

en dan verlaten we Montefalco, tussen twee kerken door via een oude stadspoort.  

 

http://www.hotelcavaliere.eu/
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We moeten ook vandaag weer goed opletten, want we blijken gelijk een afslag gemist te hebben. 

Stukje terug en dan komen we bij het Franciscaanse klooster : San Fortunato. We bewonderen de 

fresco’s en vervolgen onze route. Eerst een lang stuk afdalen over een asfaltweg. Dan een grindweg 

op, langs een stroompje. Weer een lang recht stuk met onnodig ingewikkelde beschrijving van Kees 

R. Liepen we eerst langs olijfboomgaarden, nu langs akkers. De eerste echte bebouwing is van 

Madonna delle Stelle. We lopen door, gaan een brug over en onverharde landwegen brengen ons 

naar Fratta.  

In een bar drinken we cappuccino. De onderpijpen gaan van de broeken. Na de regen van 

gisterenavond is vandaag een zonnige, warme dag met af en toe een wolkje.  Verfrist en gesterkt 

lopen we verder door het fraaie landschap. Het is helder, we zien Montefalco, maar ook Spello en 

Assisi.  Aan de andere kant zien we Spoleto. We volgen steeds smalle weggetjes, meestal 

geasfalteerd. Wel regelmatig splitsingen, dus we houden de tekst bij de hand. Toch missen we een 

afslag, maar dat is gemakkelijk bij de volgende zijweg te corrigeren.  

Dan volgt een stuk over slechte onverharde paden, deels dichtgegroeid met hoog gras. Door goed op 

te letten, gaan we goed en komen bij een boerderij weer op een verkeersweg. Op een zitbank 

pauzeren we en drinken thee. Dan langs de asfaltweg een lang stuk; goed doorzetten, want het 

wordt warmer.  Een korte veldweg voert ons naar Camporoppolo. We zien geen geschikte pauzeplek 

en lopen door over onverharde wegen. Bij een boerderij kunnen we in de schaduw op een muurtje 

zitten, ook al zijn de honden het er niet mee eens. De broodjes met kaas smaken goed. 

De route verandert weinig in het middagdeel. Over vlak terrein, tussen de akkers door, maar ook 

twee keer een stuk langs een verkeersweg. Gelukkig valt de verkeersdrukte mee. De toenemende 

vermoeidheid en de warmte maken dat we goed moeten doorzetten. Bij een muurtje van een brug, 

vlak voor Ponte Bari, pauzeren we. Als we de brug over zijn, gaan we via een fiets- / trimpad tot in de 

buitenwijken van Spoleto. We volgen geruime tijd de droge bedding van de Tessino. Dan komen we 

op een belangrijkere weg. Bij een bar drinken we op het terras in de schaduw Fanta. Nu is het niet 

ver meer.  Meestal in de schaduw lopen we Spoleto verder in, gaan het historisch centrum in en 

staan al snel bij ons hotel. Het is vijf voor half vier, dus we waren zeven uur onderweg voor deze 24 

kilometer ( Totaal 2.599 km. )  
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We zoeken onze kamer op en gaan uitrusten / douchen. Dan 

lopen we Spoleto verder in door smalle klimmende straatjes. 

Het is wel even zoeken, maar we bereiken uiteindelijk de 

beroemde dom. Binnen rond kijken kunnen we niet, omdat er 

juist een pontificale mis begint.  Vermoedelijk met de broeders 

en de abt van de abdij.  Het is vandaag Feest van de Familie. De 

mis is puur traditioneel en we horen volop Latijnse gezangen. 

Met een koor en een orgel klinkt dat indrukwekkend. Ergens 

vertrouwd, ergens wereldvreemd, omdat het puur om 

traditionele rituelen gaat, zonder relatie met de werkelijkheid 

van 2013 ! 

We genieten op het plein van de fraaie voorgevel van de dom, 

tegen een strak blauwe achtergrond. Dan op zoek naar een 

terras. Weer na wat omzwervingen, komen we op het terras van 

een ijssalon terecht. We genieten van een heerlijke ijscoup. 

Daarna gaan we pizza’s eten; nu met een ½ liter rode wijn en 

cappuccino toe. Het smaakt prima. Door de sfeervolle straatjes, 

lopen we terug naar ons hotel.  

 

ETAPPE 121  SPOLETO - FERENTILLO 

MAANDAG 29 APRIL 2013   

Vooraf : 

* Spoleto – Ferentillo 19,5 km. 

* We combineren twee etappes uit de gids van Kees R.                                                       

 Patrico laten we daarbij links liggen. De eerste etappe wordt daardoor 1 kilometer korter 

 ( 7 ipv 8 ). Voor de tweede etappe geldt dat ook en bovendien overnachten we 1,5 km.              

 voor Ferentillo in een agriturismo, zodat deze etappe op 12,5 kilometer komt.                                 

Totale etappe wordt dan 7 + 12,5 = 19,5 km.   

* Na de vlakke start van de eerste twee dagen, gaan we nu weer de heuvels / bergen in.           

 We komen zelfs al weer boven de 1.000 meter hoogte uit. Stevig klimmen dus vandaag             

 door een stil gebied. We passeren eigenlijk alleen maar enkele boerderijen.  Ook onze 

 overnachting is een voormalige boerderij en ligt dus een stukje voor Ferentillo.                    

 Bij de agriturismo hoort een zwembad, maar of het daar al geschikt weer voor is ? 

* Wandeltijd volgens gidsje : 7  uur.                                                                                                    

 ( Er staat 8 uur, 1 uur in mindering gebracht door de inkorting met 3,5 kilometer )  

* Kaart Monti di Spoleto    
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* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

* Routeverloop : Markering 1 tot Monteluco tussen kaartpunt 112 en kaartpunt 113 – geen

 markering tot kaartpunt 116 – markering 3 tot kaartpunt 118 – geen markering tot Ferentillo.  

   370 m. Spoleto ( Inkoop lunch mogelijk ) 

   730 m. Klooster Montelucco     5,0 km. 

1.060 m. Kaartpunt 115 / Aftakking Patrico   7,5 km. 

   800 m. Sensati ( ruïnes ) 

   618 m. Le Cese ( drinkwater )  11,5 km. 

   838 m. Forcella di Cese / Kaartpunt 118 

   576 m. Ancaiano    16,0 km. 

   315 m. Agriturismo La Pila / Ferentillo 19,5 km.   

Totaal stijgen : ± 1.050  meter / Totaal dalen : ± 1.100 meter  

Overnachten : 

Agriturismo La Pila / Localita La Pila 3 / 05034 Ferentillo / 0744/780793 

Mobiel 320.114.67.93 / www.agriturismolapila.com / Prijs kamer vlg. site : € 60  

Vannacht redelijk goed geslapen. Om zeven uur gaat de wekker en om half acht zijn we bij het goed 

gevulde ontbijt. Acht uur gaan we op pad. Eerst is het even zoeken voor de lunch.  Dan vinden we 

een bakker en even verder een winkeltje voor worst en water. We lopen door naar de Dom en zijn 

daar precies op openingstijd : half negen. Een groter contrast met gisteren is niet mogelijk. Nu zijn 

we helemaal alleen in de kerk en kunnen op ons gemak nog eens goed rondkijken. Dan Spoleto uit 

via de beroemde Middeleeuwse Ponte dei Due Torri. Eigenlijk begint nu - negen uur - pas echt de 

route. Ik houd daarom voor de daggegevens negen uur aan.  

Het bergwandelen begint nu weer en we halen de stokken 

tevoorschijn. Over een steil bospad klimmen we in drie 

kwartier 360 meter naar het klooster Monteluco. Daar 

aangekomen houden we eerst pauze - met stroopwafel - 

op een picknickbank en dan bekijken we het kleine 

klooster. We zien de cellen van de broeders, die tot begin 

20e eeuw gebruikt werden. Dan gaan we verder klimmen. 

Over een asfaltweg, dus op zich minder steil, maar wel 

grotendeels in de volle zon. Het is dus weer stevig 

doorzetten om het hoogste punt op 1.060 meter te 

bereiken. In tegenstelling tot Kees R. gaan we niet 

overnachten in Patrico, maar lopen door. In de schaduw 

http://www.agriturismolapila.com/
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nog een tweede kop thee met een tweede stroopwafel, dan over een slecht pad omlaag.  

Bij een splitsing ontbreken de bordjes, maar wij weten zeker, dat we hier 

scherp rechts moeten. Een eindeloos lang pad volgt, vaak door de losse 

stenen moeizaam te belopen. Het is vandaag een warme dag en zeker op 

dit stuk, waar helemaal geen wind staat, is dat heftig. Door een gebrek 

aan oriëntatiepunten weten we ook niet of we echt opschieten. 

Onderweg eten we onze broodjes. Zo bereiken we na een lange tocht Le 

Cese, een zeer klein dorpje, maar wel met een drinkwaterkraan. We 

maken daar volop dankbaar gebruik van. Jan gaat zelfs met beide voeten 

in de bijbehorende waterbak.  

Met de vriendelijke dorpsbewoners maken we een 

praatje en dan moeten we weer verder. Opnieuw 

omhoog, ongeveer 200 meter, over aan bloedhete 

asfaltweg. Het kost mij heel veel moeite deze laatste 

klim te bedwingen. Toch arriveren we op de Passo 

delle Cese, waar we gebruik maken van een 

picknickbank in de schaduw. Als we verder lopen is 

het al kwart over drie en we moeten nog een flink 

stuk. Toch gaat het nu gelukkig vlotter. De asfaltweg 

daalt niet te steil en we kunnen flink vaart maken. Bij 

een kerk, net voorbij Ancaiano, pauzeren we nog een keer. Nu het laatste gedeelte. Eerst een 

asfaltweggetje, dan een onverhard pad, dat niet alleen eerst nog stijgt, maar ook veel langer duurt 

dan verwacht. We komen weer op asfalt en lopen door Ampugnano. Niet veel verder zijn we bij 

Agriturismo La Pila. 

Het is tien voor half zes, dus we waren acht uur en twintig minuten onderweg voor deze 19,5 

kilometer ( Totaal : 2.618,5 km. ).Het was een lange zware dag, mede door de hitte. We vinden dat 

we eerst bier hebben verdiend en krijgen dat van de Mevrouw van de Agriturismo. Dan naar onze 

kamer om verder uit te rusten en te douchen ( helaas niet warm ).  Om half acht gaan we eten; we 

krijgen vooraf rauwe ham en geroosterd brood, met tomaat en pesto. Dan parpadelle met saus van 

wild zwijn, vervolgens kalfsvlees van eigen boerderij en fruit toe.  Was prima in orde, natuurlijk met 

rode wijn erbij. 

 

ETAPPE 122  FERENTILLO – DON BOSCO 

DINSDAG 30 APRIL 2013   

Vooraf : 

* Ferentillo – Don Bosco 16,5 km. 
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* Ook vandaag weer stevig klimmen door een wederom erg stil en leeg gebied, veelal bebost.

 De start is nog vlak en brengt ons door Ferentillo.  Daarna zien we zo mogelijk nog minder 

 bebouwing dan gisteren.  We eindigen bij een berghotel, ruim boven de 1.000 meter.  Hier

 dus geen dorpje en ook geen mogelijkheid inkopen te doen. 

 

* Wandeltijd volgens de gids : 6½ uur 

* Vanaf vandaag beschikken we niet meer over kaarten, anders dan de kaartjes van Kees R.  

* Routeverloop : Geen markering volgens Kees R. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

   315 m. Agriturismo La Pila / Ferentillo     

   245 m. Ferentillo ( Inkoop lunch mogelijk )   1,5 km. 

   750 m. Carpio-pas      6,0 km. 

1.070 m. Il Monte ( boerderij / kaartpunt 129 )  9,5 km. 

   966 m. Kaartpunt 130 

   977 m. Asfaltweg Polino – Don Bosco  15,0 km. 

1.125 m. Hotel Don Bosco    16,5 km. 

Totaal stijgen : ± 1.030 meter / Totaal dalen : ± 180 meter  

Overnachten : 

Hotel Don Bosco / Localita Piano Monte / 05030 Polino / 0744 - 78.91.20 

www.hotelristorantedonbosco.com 

14/2 via email reservering aangevraagd / 20/2 Reservering is bevestigd via email  

Vannacht zijn we vaak wakker geweest; toch zijn we goed uitgerust, als we om zeven uur opstaan. De 

vriendelijke mevrouw van de Agriturismo heeft ons ontbijt al klaar staan. Dat het brood oud en droog 

is, kan zij niet helpen. Dat is immers gebruik hier. De rest is goed verzorgd. We rekenen 100 Euro af, 

alles inclusief. 

Acht uur gaan we op pad. Het is bewolkt en heel 

even vallen er wat druppels regen. Koud is het niet. 

Eerst dalen we verder af naar Ferentillo. Daar kopen 

we broodjes en worstjes.  Dan lopen we Ferentillo 

helemaal door. We moeten zelfs even zoeken, want 

de beschrijving van Kees is niet helemaal logisch. Zo 

http://www.hotelristorantedonbosco.com/
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komen we op de weg naar Monterivoso. Net voor dat dorp slaan we af over een veldweg. Als we ons 

weer een keer vergissen in de beschrijving, zijn er genoeg honden bereid ons duidelijk te maken dat 

we verkeerd lopen ! 

Waar we de veldweg verlaten voor de klim naar de Carpio-pas, pauzeren we voor thee met 

stroopwafel. Het pad naar die pas is erg steil, veel losse stenen en soms wat dichtgegroeid. Kortom 

en zeer heftige klim; we zijn blij als we boven zijn. Nu komen we op een landweg, die ook nog wel 

klimt, maar veel minder steil.  Toch wordt dat op den duur ook vermoeiend. Uiteindelijk komen we 

boven de 1.000 meter uit. Na nog een kop thee met stroopwafel, volgt een stuk dat wat op en neer 

gaat en later echt dalend wordt. 

Hier ook “alpenweiden”, die het landschap een groene uitstraling 

geven, ook al zijn de bomen op deze hoogte nog niet allemaal 

groen. Kees geeft een zeer ingewikkelde beschrijving van het punt, 

waar we moeten afslaan. Daardoor gaan we twijfelen of we er niet 

voorbij lopen, maar dan blijkt de afslag zeer goed te herkennen. 

Een mooi punt om de broodjes te eten. Intussen is de bewolking 

gebroken en als de zon schijnt, wordt het weer knap warm, vooral 

op het asfalt. Twee andere “pelgrims” passeren ons. We moeten 

nog even omhoog en komen dan op een asfaltweg. Die gaan we 

zeer lang volgen. Bij een bron stoppen we; niet alleen om onze dorst te lessen, maar ook om onze 

flessen te vullen.  

Dan verder tot we op een verkeersweg komen. Onder een 

boom pauzeren we nog weer even, vooral ook om af te koelen. 

Dan het laatste stuk omhoog over die verkeersweg naar het 150 

meter hoger gelegen Hotel Don Bosco. Om drie uur zijn we er, 

dus we waren 7 uur onderweg voor deze 16,5 kilometer ( Totaal 

2.635 km. ). Het is een groot hotel, geïsoleerd gelegen in de 

bergwereld. Natuurlijk gaan we eerst douchen en uitrusten. 

Buiten op het terras drinken we bier; toch gaan we na een uurtje naar binnen, omdat het teveel 

afkoelt. Om zeven uur eten we : bruschetta pommodori – tortellini tartufo – karbonade – gemengde 

sla – patates. Niet alleen erg ruime porties, maar ook erg lekker, met een fles rode wijn erbij en 

cappuccino na.  

 

ETAPPE 123  DON BOSCO – POGGIO BUSTONE 

WOENSDAG 1 MEI 2013   

Vooraf : 

* Hotel Don Bosco – Poggio Bustone   20,0 km. 
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* Wandeltijd volgens de gids : 5½ uur 

*  We beginnen al goed op hoogte.  Het eerste deel van de route gaan we op en neer, maar 

 steeds  boven de 1000 meter.  Bos en open ( gras ) delen wisselen elkaar af.  Bebouwing

 komen we weer nauwelijks tegen. Landwegen en bospaden voeren ons zuidwaards.           

 Aan het einde van de dag dalen we af en bezoeken eerst een klooster, voor we het op een 

 berghelling gelegen plaatsje Poggio Bustone bereiken. Het hotel is wat lastig te vinden en  

 het erbij behorende restaurant ligt op 500 meter afstand van het hotel. 

* Geen kaart beschikbaar en geen markering vermeld in gids Kees R.  

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

1.125 m. Hotel Don Bosco ( GEEN INKOOP LUNCH MOGELIJK ) 

1.039 m. Restaurant Il Fuscello ( gesloten ? )    6,0 km. 

1.260 m. Kaartpunt 138  / landweg    9,5 km.   

1.094 m. Kapel San Francesco ( beuk ) 12,0 km. 

   856 m. Cepparo ( gehucht )  14,5 km. 

   723 m. Kaartpunt 140 

   815 m. Klooster San Giacomo  20,0 km. 

   755 m. Poggio Bustone / Hotel  21,0 km   

Totaal stijgen : ± 450 meter / Totaal dalen : ± 865 meter  

Overnachten : 

Albergo La Locanda Francescana / Via Francescana 13 / Poggio Bustone ( RI ) / 

0746 / 68.86.88 / www.locandafrancescana.com / Prijs half pension : € 50 per persoon 

15/2 : Email gestuurd om kamer te reserveren / 16/2 : Reservering bevestigd via email. 

Vannacht ook weer niet echt vast geslapen, maar toch wel goed uitgerust. Half acht ziten we aan het 

ontbijt en laten ons vooral de toast met jam goed smaken. We rekenen af ( alles inclusief  € 109 ) en 

gaan om acht uur op pad. Het is prachtig zonnig weer en nu al - zelfs op deze hoogte - warm. Eerst 

lopen we nog weer een stuk over de asfaltweg. We passeren een bron, waar de plaatselijke 

bevolking de watervoorraad aanvult. Wij volgen hun voorbeeld en lopen verder.   

Dan verlaten we de weg en gaan over een 

landweg. De hoogteverschillen zijn beperkt, 

dus dat loopt prima. Door het bos, dus in de 

schaduw. We passeren een kleine groeve en 

mailto:ostelloilsentiero@tiscali.it
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weer een stuk verder de ruïne van een toren. Inmiddels is de landweg een pad geworden, deels 

overgroeid, deels met overhangende struiken en enkele gevallen bomen. Zo bereiken we Restaurant 

Il Fuscello.  Als we daar willen gaan zitten, ben ik ineens het mapje met de route kwijt.  We zoeken en 

lopen een stukje terug, maar vinden niets. Het moet toch gevallen zijn, zonder dat ik het merkte. 

Gelukkig hebben we het gidsje zelf nog. We drinken elk twee cappuccino en verbazen ons over de 

oude energieke mevrouw, die alles regelt. Binnen brandt een vuur; wij zitten heerlijk op het terras.  

Nu eerst weer een stuk langs een asfaltweg. Vandaag is feestdag ( Dag van de Arbeid ) in Italië. 

Daarom veel meer verkeer op de weg, zoals motorrijders en fietsers. Bij een wegwijzer verlaten we 

de weg en gaan een prachtig beukenbos in. Het pad klimt wel, maar vrij geleidelijk, dus goed te doen. 

Het bos kent enkele kleine open plekken, beroeid met gras. Het maakt een betoverende indruk.  Ons 

pad komt op een veldweg uit. Daar pauzeren we en dan gaat het zuidwaards verder. Al snel kunnen 

we erg ver weg kijken. Zo zien we - ondanks de nevel - het Rieti-dal goed. De weg begint te dalen, 

maar loopt erg gemakkelijk, dus we kunnen goed blijven rondkijken.  

Zo bereiken we een aan Franciscus 

gewijd kapelletje. Vele Italianen zijn hier 

aan het picknicken; wij eten op een 

bankje de van huis meegenomen 

krentenbollen. De volgende drie 

kilometer gaan over een asfaltweg 

omlaag naar Cepparo. Het is nu bewolkt 

geworden, maar nog steeds warm, 

benauwd eigenlijk. Na een korte pauze 

gaan we verder. Twee andere pelgrims 

passeren ons. Weer een landweg in en 

de route maakt een soort haak om een 

beekje over te kunnen via enkele stapstenen. Het pad loopt wat omhoog en buigt oostwaards, op 

flinke hoogte boven het dal. Dit is even een taai gedeelte en we moeten dus flink doorzetten.  

Nog een keer pauzeren en dan zijn we bij het Franciscaanse klooster van Poggio Bustone. We kijken 

rond - er zijn ook de nodige toeristen - maar we hebben al wel mooiere kloosters gezien. Dan een 

stukje terug Poggio Bustone zelf in. Ondanks de beschrijving van Kees moeten we enkele keren 

vragen en komen dan bij het Restaurant. Dat is dicht, maar er staat een telefoonnummer bij, dat ik 

bel en even later komt de eigenaar. We drinken een bier en dan wijst hij ons hoe we bij het Albergo 

gedeelte komen ; intussen is het Jos voor en Jos na ! 

Om vier uur waren we bij het restaurant. We tellen vandaag een kilometer bij, omdat Kees eerst van 

afkortpaadjes tussen de kapel en Cepparo uitging. Dus in acht uur liepen we 21 kilometer ( Totaal : 

2.656 km. ). We krijgen een zeer ruime kamer, gaan douchen, etc. Daarna gaan we een biertje 

drinken en dan komt er een telefoontje van Rosalie, dat even alles stil zet.  Rosalie heeft bericht 

gehad dat mijn collega Pierre Schmeitz is overleden. We wisten dat hij ongeneeslijk ziek was, maar zo 

snel alles voorbij, dat had niemand verwacht. Veel berichtjes gaan op en neer naar collegae. Gelukkig 

krijg ik om negen uur mijn directeur Edward aan de telefoon en ben zo gerust dat de communicatie 
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rond is. Pierre wilde absoluut alleen een afscheid in familiekring, dus overhaast teruggaan is niet aan 

de orde. 

We eten in het restaurant : spaghetti met tomatensaus / vlees met aardappels / tiramisu.  Het is wel 

een andere maaltijd dan andere avonden.  

ETAPPE 124  POGGIO BUSTONE - RIETI 

DONDERDAG 2 MEI 2013   

Vooraf : 

* Poggio Bustone - Rieti  18,0 km. 

* Deze etappe brengt ons uit de bergwereld naar de provinciehoofdstad Rieti.                               

 De hoogteverschillen zijn geringer dan de drie voorgaande dagen. Ook verloopt het 

 klimmen en dalen geleidelijker. We passeren onderweg diverse kleine dorpjes en komen              

 ook bij het tweede klooster van het Rieti-dal. Wijngaarden en bossen vormen het 

 landschappelijk decor. 

* Wandeltijd volgens de gids : ± 5 uur 

* We lopen over landwegen en niet meer over bergpaden. 

* Geen kaart beschikbaar en geen markering vermeld in gids Kees R. ; hoewel hij                

 regelmatig de Cammino di Francesco noemt is het niet duidelijk of wij consequent              

 dat pad volgen.  

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

755 m. Poggio Bustone ( Lunch kopen mogelijk ) 

555 m. Kaartpunt 144 / San Liberato   4,5 km.  

635 m. Cantalice 

700 m. Kaartpunt 145    8,0 km. 

452 m. Kaartpunt 147 

535 m. Convento della Foresta  13,0 km.  

400 m. Rieti    18,0 km. 

Totaal stijgen : ± 330 meter / Totaal dalen : ± 635 meter  

Overnachten : 

Hotel Europa / Via San Rufo 49 / 02100 Rieti / 00390746 495149 
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www.hoteleuroparieti.it / 15 februari gereserveerd via booking.com ( zie email ) 

Vannacht heb ik natuurlijk niet zo goed geslapen. Het slechte 

nieuws van gisterenavond bleef alsmaar door mijn hoofd spoken. 

Om zeven uur staan we op; het regent. Dus met jack aan naar het 

restaurant voor het ontbijt. Van een Oostenrijks echtpaar, dat 

gisteren achter ons liep, krijg ik het kaartblad terug, dat ik dus 

gisteren kwijt was geraakt. Na het ontbijt maakt de gastheer drie 

sandwiches met kaas voor ons klaar. Kwart over acht gaan we op 

pad.  

Het regent nu zachtjes.  Eerst dalen we in het plaatsje over smalle straatjes af en zo komen we op het 

juiste voetpad. Hoewel Kees dat niet vermeldt, volgen we vandaag de hele dag het Sentiero 

Francescano. Ons pad loopt zonder veel hoogteverschillen zuidwaards. Door de mist - regen - nevel, 

zien we niet zo veel; toch zien we nog wel heel fraai Poggio Bustone liggen. Door het bos over een 

breed pad kunnen we goed opschieten. Dan volgt een stuk over een asfaltweg, die we in het dorpje 

San Liberato verlaten. We gaan verder over een smaller pad, waarbij we soms langs natte struiken 

gaan. Zo bereiken we Cantalice. 

In een bar drinken we elk twee 

cappuccino ( Totaal 4 = 4 € ), terwijl 

de “barvrouw” constant aan het 

bellen is. Het is vrijwel droog, dus de 

jacks gaan uit. Dat komt goed uit, 

want via trappen en stegen moeten 

we omhoog klimmen. Zo komen we 

op een asfaltweggetje, dat op en 

neer gaat over de bergkam. Dat 

loopt weer prima tot de kerk van 

Santa Felice. Een schoolklas op excursie fotografeert ons. Nu komen we op een slecht pad, dat door 

de regen nog lastiger is geworden. Voorzichtig dalen we af, tot we eindelijk op een asfaltweg komen.  

In de natte berm pauzeren we, nadat we bij elke boerderij met een muurtje 

werden “weggejaagd door de honden”.  Verder lopend zijn we vrij snel bij het 

Santuario della Foresta, een tweede Franciscaans klooster.  Het klooster zelf is 

nu tussen de middag dicht, maar de kerk is open. We steken drie kaarsjes aan 

voor Paul, voor Pierre en voor Judi. In de overdekte hal eten we een sandwich 

kaas, terwijl we een kat op afstand houden. Als we verder lopen moeten de 

jacks in verband met lichte regen nog een half uur weer aan. We volgen een 

lange asfaltweg, die ons het dal invoert naar Rieti. Dan een stuk langs een 

verkeersweg en tot slot via een rustige weg naar de stadsmuur van Rieti.  

Met mijn plattegrond lopen we vlot naar ons hotel aan de Via San Rufo : Hotel Europa.  We zijn er om 

twee uur, dus we waren 5¾ uur onderweg voor deze 18 

kilometer ( Totaal : 2.674 km. ).  Het hotel is eenvoudig, 

http://www.hoteleuroparieti.it/
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maar in orde. Na het douchen luk het mij om de dochter van Pierre - Nanouk - te bellen om wat 

dingen door te spreken. Het is een opluchting dat dat lukt. Daarna bekijken we Rieti, weer een stad 

met veel oude gebouwen. Op een terras drinken we bier. We halen even een trui, omdat het afkoelt. 

Moeten dan schuilen voor een regenbui, voor we verder op zoek kunnen naar een pizzeria. Die 

vinden we, maar we moeten nog een uur geduld hebben. We doden de tijd door in een 

stationsrestauratie wat te drinken. Dan eten we een prima pizza, vooraf bruschetta, cappuccino na. 

ETAPPE 125  RIETI - GRECCIO 

VRIJDAG 3 MEI 2013   

Vooraf : 

* Rieti – Greccio dorp   20,0 km. 

* Vandaag eerst door vrij vlak gebied, dan door heuvelachtig gebied.  Aan het einde volgt           

 een wat langere klim naar het bergdorpje Greccio.  We lopen vooral het eerste deel door 

 behoorlijk bebouwd gebied en passeren diverse plaatsjes. Alleen het laatste deel lijkt door 

 bossen te gaan. We passeren vandaag het derde Franciscaanse klooster in het Rieti-dal. 

* Wandeltijd volgens gidsje : 6 uur 

* Geen kaart beschikbaar en geen markering vermeld in gids Kees R. ; hoewel hij regelmatig              

de Cammino di Francesco noemt is het niet duidelijk of wij consequent  dat pad volgen.  

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

   400 m. Rieti ( Lunch kopen mogelijk ) 

   560 m. Convento di Fonte Colombo     5,5 km.  

   385 m. Larghetto / spoorwegstation   10,0 km. 

± 450 m.  Contigliano   14,5 km. 

   505 m. Kaartpunt 159 

   690 m. Greccio    20,0 km.  

Totaal stijgen : ± 620 meter / Totaal dalen : ± 365 meter 

Overnachten : 

Hotel Della Fonte / Piazza Roma 5 / 02045 Greccio ( RI ) / 0039 074 

6753110 

www.hoteldellafonte.com / 31 januari gereserveerd via booking.com / 

Prijs : € 75 ( incl. ontbijt ) 

http://www.hoteldellafonte.com/
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Vannacht hebben we prima geslapen.  Half acht zitten we aan een goed verzorgd ontbijt en acht uur 

lopen we door Rieti. Door de Via Roma, een brug over en dan door de Via Porta Roma naar die poort. 

Dan zijn we snel de stad uit en lopen langs de Vellino over een fiets/voet pad. Het is nog fris en 

nevelig / mistig. De nevel verdwijnt echter snel en een stralend zonnige dag volgt. ‘s Middags wordt 

het ook knap warm. Hoewel we de stad uit zijn, volgt nu een half uur langs meer of minder drukke 

verkeerswegen.  

Dan - ook de wegwijzers van het Sentiero Francescano volgend - over een 

rustige weg en later een bospad omhoog naar het derde klooster : Convento di 

Fonte Colombo. Een mooi en sfeervol complex, tot nu toe de mooiste, die we 

gezien hebben. Tegelijk met ons is er ook een groep Franciscaanse broeders en 

zusters. We kijken op ons gemak rond en drinken thee met stroopwafel. Daarna 

volgt een stuk, waarbij we het S. Francescano niet volgen. Kees laat ons afdalen 

over de asfaltweg, en dan via een bospad naar San Vincenzo. Door dat dorp 

dalen we af. Tot grote vreugde van alle honden, die weer goed tekeer kunnen 

gaan en soms zelfs agressief tegen het hek opstaan.  

Even langs de verkeersweg en dan over smalle asfaltwegen door het vlakke dal naar Poggio Fidoni bij 

Larghetto. Een bank in de schaduw is een prima plek voor een pauze. Via smalle wegen naar de 

heuvelrand. Na het oversteken van een 

verkeersweg zegt Kees alleen : “Volg de 

wegwijzers”. Dat is niet handig, want de 

wegwijzers staan er niet consequent en 

ontbreken enkele keren op een 

belangrijke plek. We moeten wat zoeken 

en lopen ook een stukje om.  Toch 

komen we na de tocht door het 

heuvelland in Contigliano. Gelijk bij de 

rand van het stadje pauzeren we op een kerktrapje, met uitzicht op de geparkeerde auto’s. Als lunch 

hebben we verse broodjes en cervelaatworst van de Jumbo. 

Weer van nieuwe energie voorzien, gaan we 

verder. We dalen af naar de verkeersweg, 

volgen die even, maar lopen al snel weer over 

smalle weggetjes. Het Sentiero Francescano 

kiest net weer een andere tracé dan Kees; niet 

echt handig, vinden wij. Natuurlijk volgen wij 

zijn route. Steeds hebben we een mooi zicht op 

het dal en in de verte zien we Poggio Bustone 

liggen. Bij een kerkje weer een pauze en dan 

moeten we wat klimmen, waarna een stuk 

volgt, zo nat en modderig, dat onze schoenen 

knap vies worden. Langs een voormalig klooster en dan begint de slotklim naar Greccio.  
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We nemen nog een laatste korte pauze, gezeten op het paadje, 

en dan nog even goed doorzetten. Eerst via afkort-paadjes, ten 

slotte via de weg het weer heel erg mooi gelegen Greccio in. Zo 

staan we om vier uur - moe maar voldaan - bij ons hotel : Hotel 

della Fonte. We waren dus acht uur onderweg voor deze 20 

kilometer ( Totaal : 2.694 km. ). Na het douchen gaan we even 

rondkijken in Greccio : mooi, maar ook erg klein. Op het plein 

drinken we bier en in het hotel eten we : spaghetti - gegrild vlees 

met frites en gegrilde groenten. Rode wijn en cappuccino horen daarbij.  Het smaakt weer prima.   

ETAPPE 126  GRECCIO - STRONCONE 

ZATERDAG 4 MEI 2013   

Vooraf : 

* Greccio - Stroncone   13,0 km. 

* Vandaag gaan we toch nog weer de bergen echt in en komen we net op 1.000 meter hoogte.         

In het eerste uur van de wandeling bezoeken we nog weer een klooster, daarna klimmen we 

echt omhoog tot op 1.000 meter hoogte. De afdaling verloopt heel geleidelijk.                 

Stroncone is een bergdorp met een vermoedelijk vrij onoverzichtelijke opbouw.                          

Het vertrekpunt van onze bus naar Terni zullen we wel moeten zoeken.                                               

Ook Stroncone heeft weer een San Francesco klooster. 

* Wandeltijd volgens gidsje : 4½ uur 

* Geen kaart beschikbaar en geen markering vermeld in gids Kees R. ; hoewel hij regelmatig                 

het Sentiero di Francesco noemt is het niet duidelijk of wij consequent  dat pad volgen.  

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

   690 m. Greccio 400 m.( Lunch kopen mogelijk ) 

   638 m. Santuario / Klooster     2,5 km. 

1.000 m. Kaartpunt 160   5,5 km. 

   900 m.  Prati     8,0 km. 

   644 m. Kapel Santa Maria     

   450 m. Stroncone ( winkels ) 13,0 km. 

Totaal stijgen : ± 370 meter / Totaal dalen : ± 620 meter 

Stroncone  12.30 13.40  14.40  16.00 17.00 
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Terni   13.10 14.20  15.20  16.30 17.30 

http://www.troianibus.it/portale_ita/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=999

99999&limit=1&limitstart=1 

Afstand station - hotel :  ± 500 meter 

Overnachten : 

Hotel Valentino / Via Plinio Il Giovane 5 / 05100 TerniGreccio ( RI ) / 0039 074 4402550 

www.hotelvalentinoterni.com / 21 januari geres.via booking.com / Prijs : € 70 ( incl. ontbijt ) 

Vannacht redelijk goed geslapen. Kwart over zeven staan we op en doen ons tegoed aan een goed 

verzorgd ontbijt. We rekenen € 131,50 af ( overnachting + diner ). Tien over acht gaan we op pad. 

Eerst twee kilometer over de asfaltweg - vrijwel vlak - tot het Convento Greccio. Bij een bar - annex 

winkel - kopen we brood voor de lunch ( plat brood met ham ). Dan bezoeken we het klooster. 

Opnieuw erg mooi en sfeervol. We zien allerlei kapelletjes en de houten cellen van de broeders. De 

kerk lijkt ons veel moderner. Mede omdat we alleen zijn en dus in alle rust kunnen rondkijken, maakt 

dit bezoek weer veel indruk. Als we verder lopen is het even zoeken, omdat een door Kees 

genoemde wegwijzer wat naar achteren is verplaatst. We stijgen, eerst 

over een slecht pad, dan over een beter pad en ten slotte over een 

geplaveide weg. Het is vandaag weer een warme zonnige dag.  Bij het 

klimmen transpireren we dan ook heel erg heftig en we zijn blij als we het 

hoogste punt bereikt hebben.  

                                                                  

In de 

schaduw 

van bomen 

houden we 

pauze. Hier 

boven is het redelijk vlak, open bos 

en veel groen gras, dat weer vol 

madeliefjes staat. Het enige dat we 

horen, zijn de tallloze vogels. Een 

waarlijk paradijselijk landschap. Over een landweg lopen we verder, genietend van dit prachtige stuk. 

Zo komen we in het bergdorp Prati, waar we bij een bar cappuccino drinken. Op ons gemak lopen we 

nog bijna drie kilometer verder over de langzaam dalende asfaltweg. Dan volgt een zeer pittig stuk. 

Over een erg slecht pad, met eindeloos lang losse stenen, dalen we af. Het loopt zeer vermoeiend en 

vraagt heel veel concentratie. Desondanks komt Jan ten val; gelukkig breekt de rugzak zijn val en 

bezeert hij niets  /gaat er niets kapot.  

Uiteindelijk komen we bij een kapel met picknicktafel. Daar genieten we van onze broodjes, die 

prima smaken. Hierna verder afdalen over een redelijk pad - wel warm - tot we Stroncone zien 

liggen. Even later lopen we door de poort weer de talloze smalle straatjes in van dit Middel-Eeuwse 

stadje. Vrijwel vanzelf komen we bij de bushalte op de Piazza della Liberta. Het is vijf voor twee, dus 

http://www.troianibus.it/portale_ita/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=1
http://www.troianibus.it/portale_ita/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=1
http://www.hotelvalentinoterni.com/
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we liepen in 5¾ uur deze 13 kilometer. (Totaal 2.707 km. / Totaal 3013 : 153 km.) Even buskaartjes 

kopen en dan een koude Fanta. We zijn toch best moe, ondanks de kortere afstand.  

Om 14.40 uur komt de bus. Het wordt 

geen luxe rit. Daarvoor is de bus te oud, de 

weg te slecht en de rijstijl te stevig.  Kwart 

over drie zijn we bij het station. We gaan 

eerst kaartjes voor de trein kopen. De 

juffrouw, die ons helpt, is erg aardig. Eerst 

kwam de reis op € 108, nu zijn we € 73 

kwijt via een andere route. Dan lopen we 

binnen 10 minuten naar Hotel Valentino. 

Een luxe hotel met een prima kamer.  Na 

het douchen lopen we Terni in. Echt 

bijzondere gebouwen komen we niet tegen, maar het is een zeer drukke, levendige stad met erg veel 

jonge mensen. Op een terras drinken we bier en genieten we langdurig van de Italianen en het 

Italiaanse leven. Met wat moeite vinden we een ristorante. Uiteindelijk geen echt gezellige 

gelegenheid.  We nemen alleen tagliatelle.  Daarna op een terras nog een heerlijk ijsje, voor we naar 

ons hotel teruglopen.  

 

TERNI - ROSMALEN  

ZONDAG 5 MEI 2013   

Vannacht hebben we goed geslapen. De wekker ( I-Phone ) gaat om zeven uur af. Het ontbijt is goed 

verzorgd en om acht uur staan we buiten. Het is maar een klein stukje lopen naar het station.  

Kaartjes hebben we al, alleen nog even het kaartje voor het eerste gedeelte ( Terni – Orte ) 

afstempelen. Vannacht heeft het wat ge-onweerd, maar nu is het droog. Het is wel afgekoeld. Op het 

perron wachten we een half uur. Dan met de eerste trein in een 

twintig minuten naar Orte.  Daar moeten we ruim een uur wachten. 

We gaan cappuccino drinken in de stationsbar. Niet de beste, dei we 

deze week gehad hebben.  Keurig op tijd verschijnt de Inter City naar 

Milano Centrale. We hebben gereserveerde zitplaatsen.  Er zitten al 

twee Italianen in een coupé voor 6 personen. Geheel in de stijl van 

deze week hebben ze een hond bij zich; mede daarom houden we de 

deur naar de gang open.  Na verloop van tijd stappen nog twee 

mensen in en zit de coupé vol. 

Tussen Florence en Bologna begint het te regenen en zelfs te stortregenen. Daarna wordt het de rest 

van de dag niet meer droog. Tien over half twee zijn we in Bologna.  We kopen in een bomvolle 

stationsbar twee stokbroodjes, die we staand moeten opeten. Dan lukt het om de rugzakken af te 

geven in een bagagedepot. De bergschoenen zitten al in de rugzakken. Zo lopen we op sandalen en 
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met de parapluutjes Bologna in.  Op verzoek van Jan gaan we naar het Morandi-museum.  Deze 

Italiaanse schilder staat bekend om zijn composities en wijze van vlakverdelingen.  Eerlijk gezegd valt 

het wat tegen.  Het zijn voor het overgrote deel stillevens van vazen / kannen in pastelkleuren 

geschilderd.  

Daarna lopen we naar het oude centrum, bekijken de mooie bakstenen gebouwen, de dom en de 

twee torens.  Op een overdekt terras drinken we een glas rode wijn. Dan voltooien we onze tocht 

door de binnenstad en belanden ineen pizzeria, waar we gelukkig al om half zes kunnen eten.  De 

pizza smaakt goed; we drinken er een klein flesje Chianti bij. Dan naar het station; de rugzak ophalen 

en met de bus naar het vliegveld. Inchecken gaat erg vlot; dan rest nog bijna twee uur wachten tot 

we aan boord van het vliegtuig kunnen. Daarom eerst een cappuccino en later nog een Cola; het is 

warm op het vliegveld.  We vertrekken vrijwel op tijd en landen keurig om vijf over elf op Vliegveld 

Eindhoven. Voor half twaalf staan we buiten en komen Rosalie en Ruth.  In een half uur tijd rijden we 

naar Rosmalen, waar we afscheid nemen, omdat Jan en Ruth - mede gezien het feit dat het inmiddels 

middernacht is - gelijk door willen naar huis.  

Zo eindigt een zeer succes volle wandelvakantie over de Franciscaanse voetreis van Kees Roodenburg. 

Mooie wandelingen, prachtige natuur, sfeervolle oude stadjes, goed weer, goede onderkomens, 

kortom een geweldige week ! Volgend jaar het laatste gedeelte, tot in Rome. 

     ============================== 

Voorwoord: 

Vandaag is het dan zo ver. We vertrekken naar Italië om het laatste stuk van onze voettocht naar 

Rome te lopen. Gisteren nog naar school en ’s avonds uit eten met Rosalie voor haar 60e verjaardag. 

Nu op pad ! Ik haal nog even verse broodjes bij de Jumbo; we drinken nog een kop koffie en om half 

tien brengt Rosalie mij naar het station in ’s-Hertogenbosch. Tien uur vertrekt de stoptrein naar 

Utrecht.  Jan stapt in Geldermalsen in en in Utrecht stappen we over op de sneltrein naar Schiphol. 

Keurig volgens schema zijn we daar. Boardingpassen hebben we al; bagage afgeven gaat erg vlot. De 

veiligheidscontrole is weer gedoe : de schoenen moeten uit. 

 

ROSMALEN – PISA                VRIJDAG 25 APRIL 2014  

We hebben nog volop tijd voor een 

cappuccino en kopen drinken voor bij 

de broodjes in het vliegtuig. Zowel 

vertrek als aankomst van het 

vliegtuig zijn perfect volgens schema ( 

13.20 - 15.20 ). Het uitzicht onderweg 

is wisselend; vooral in de Alpen 

hangen veel wolken. De trein vanaf 

het vliegveld in Pisa rijdt nu niet. Er is 
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wel een pendelbus, die ons naar het station Pisa Centrale brengt. Daar kopen we gelijk de 

treinkaartjes voor morgen.  

Het hotel is - zoals we weten van de vorige keer - vlak bij het station. Na het inchecken gaan we Pisa 

in. Vandaag is het 25 april, dus nationale feestdag : Bevrijdingsdag. Het is een zeer gezellige drukte; 

terwijl het twee jaar geleden zo’n dode bedoening was in de stad. Op een terras drinken we bier en 

dan verder, tot we weer bij de beroemde toren en de kathedraal zijn. Het is hier weer een enorme 

drukte.  We kijken wat rond en bezichtigen de dom van binnen, het enige gebouw dat gratis 

toegankelijk is. Vol indrukken en weer genietend van de Italiaanse sfeer, lopen we terug richting 

hotel. Onderweg eten we pizza’s in een zeer sfeervolle en zeer volle gelegenheid. Een prima start.  

 

PISA – STRONCONE                 ZATERDAG 26 APRIL 2014   

Vannacht goed geslapen. Kwart over zeven staan we op; Jan wil nog even douchen. Het ontbijtbuffet 

is goed verzorgd. Half negen lopen we buiten. Even zoeken om de lunch in te kopen en dan naar het 

station. We kunnen een trein eerder naar Florence nemen. Dat is een sneltrein, die ons ruim een uur 

overstaptijd geeft in Florence. In de trein is het heel erg warm. In Florence gaan we eerst cappuccino 

drinken. Gelukkig smaakt die goed, want de prijs is maar liefst € 4,50 per kop ! 

We lopen even de stad in, maar gelet op de drukte gaan 

we vlot weer terug naar het station. Onze volgende trein 

vertrekt weer keurig op tijd. Deze trein heeft als 

eindbestemming Roma, maar wij gaan tot Orte. In de 

trein lezen we en eten we onze lunch. Alweer precies 

volgens schema zijn we in Orte en met een perfecte 

overstap zitten we tien minuten later in de trein naar 

Terni. Half drie zijn we op het station in Terni. Daar 

moeten we een uur wachten op de bus. Die brengt ons 

dan in 20 minuten naar Stroncone. Vlak bij het hotel 

stopt de bus. We zitten nog net onder de heuvel, waar Stroncone op ligt.  

Na een dag met wisselende bewolking, krijgen we net als we in het hotel zijn, een onweersbui met 

hagelstenen. In het hotel worden we vriendelijk ontvangen door een licht nerveuze, wat drukke 

hoteleigenaar.  De kamer is ruim en licht. We lopen dan naar het klooster, eenvoudig maar mooi. 

Ook het kerkhof bekijken we. Dan door naar Stroncone zelf. Op een terras drinken we bier, gelukkig 

onder een luifel, want we krijgen nog een pittige onweersbui.   

Voor het eten gaan we op aanraden van het hotel naar La Grotta di Ugone. In een gezellige ambiance 

genieten we van een heerlijk drie-gangen menu : pasta met paddenstoelen - kalkoen met 

paddenstoelen / frites / sla - panna cotta met caramel - rode wijn en water.  En dat voor in totaal 

samen € 32,00 ! 
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ETAPPE 127  STRONCONE - CALVI 

ZONDAG 27 APRIL 2014   

Vooraf : 

* Stroncone - Calvi dell’Umbria : 24,0 km. ( Etappe 21 km. + 2,8 km. naar overnachting ) 

* We beginnen dit jaar met een vrij pittige etappe, tamelijk lang en ook het nodige klimmen

 en dalen. Als we niet door de beek l’Aia kunnen, moeten we nog eens 1500 meter extra lopen 

om met een brug de beek over te steken. Het is ook gelijk de langste etappe van dit jaar. 

* In het eerste gedeelte passeren we nog enkele gehuchten en lopen ook deels door

 landbouwgebied ; het tweede deel is erg eenzaam en erg veel bos. Ook passeren we weer

 een klooster ( Sacro Speco = Heilige rotsspleet )) 

* Deze etappe is gedeeltelijk wit-rood gemarkeerd. 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 7½ uur ( exclusief extra stuk naar overnachting en omleiding ivm  
 hoog water beek) 
 
* Tussenafstanden zijn bij benadering 
 
400 m.  Stroncone ( Inkoop lunch ?  ) 

400 m.  Coppe 

200 m.  Torrente l’Aia *      5,0 km. 

359 m.  Aguzzo       

240 m.  Beek 

350 m.  Ville di Vasciano 

530 m.  Convento dello Sacro Speco  10,5 km. 

865 m.  Colle Sanella    14,0 km. 

532 m.  Boerderij Terra Rossa 

400 m.  Calvi dell’Umbria   21,0 km. 

300 m.   Agriturismo San Carlo   24,0 km. 

   ( We volgen de SP 71, richting Otricoli ) 

Totaal stijgen : ± 950 meter / Totaal dalen : ± 980 meter. 

* Bij hoog water : Omleiding gebruiken. 
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Overnachten : 

Agriturismo San Carlo / Borgo San Carlo 23 / Calvi dell’Umbria / 0744 71 01 83 /  334 62 13 735 

info@fattoriasancarlo.it / www.fattoriasancarlo.it 

13/1 : Email verstuurd om te reserveren  / 1 februari nogmaals gemaild / 7 februari per telefoon 

vastgelegd  

 

Vannacht niet zo goed geslapen. Er was veel lawaai van 

laat arriverende motorrijders. Toch wel uitgerust, staan 

we om zeven uur op. Half acht is het ontbijt. Er is meer 

drukte van de hotel-eigenaar en zijn moeder, dan dat er 

inhoud van het ontbijt is. Acht uur vertrekken we en gaat 

de voettocht dus echt verder. Over de verkeersweg lopen 

we langs het klooster en dan naar Coppe. De 

verkeersweg eindigt hier; wij gaan over landwegen 

verder en dalen af; steken een verkeersweg over en 

staan even later bij de beek Aia. Bij hoogwater zouden we hier niet doorheen kunnen, maar ondanks 

de stortbui van gisteren valt het mee. De schoenen gaan uit, de sandalen aan en voorzichtig steken 

we de beek over. Daarna de bergschoenen weer aan. Natuurlijk houdt het schoenen wisselen op, 

maar vermoedelijk minder dan omlopen. Ook vinden we dit natuurlijk leuker. 

We klimmen omhoog naar Aguzzo. Even de asfaltweg volgen en dan weer een landweg, die omlaag 

voert en twee beken oversteekt. Bij de tweede beek houden we op een betonnen putdeksel pauze 

voor een kop thee. Dan gaat de steenslagweg klimmen; eerst naar Ville di Vasciano. Dan met een 

aanvankelijk smal pad, later breder maar vol losse stenen, omhoog. Kees heeft hier de 

routebeschrijving aangepast. Niet overbodig : Op internet staan meerdere verhalen van mensen, die 

hier helemaal verkeerd liepen. Wij moeten wel steeds erg goed kijken, maar lopen gelukkig nergens 

verkeerd.  

Het stijgende pad brengt ons naar 

het Convento del Sacro Speco 

(Klooster van de Heilige Spleet). 

Natuurlijk bekijken we de rotsspleet, 

waar Franciscus geslapen zou 

hebben. Het is al de hele morgen 

nevelig met af en toe wat lichte 

regen. Bij het klooster kunnen we 

overdekt zitten voor een kop thee. 

Er is een viering in de kerk, dus die kunnen we niet bekijken. Nu volgt een 

stevige klim naar de Colle Sanella. Helaas gaat het nu af en toe harder regenen, dus moeten de jacks 

aan. Het pad is lastig en de omstandigheden zijn lastig; kortom we zitten in een stevig deel van onze 

tocht.  

mailto:info@fattoriasancarlo.it
http://www.fattoriasancarlo.it/
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Eenmaal boven is het goed oppassen; het is nevelig en er lopen diverse onverharde wegen. Gelukkig 

komen we goed op de col. Het is weer droog en gezeten op een muurtje, eten we elk een halve 

worst. Snel verder, voor we het te koud krijgen. Ons pad eindigt bij een asfaltweg, die we 

kilometerslang gaan volgen. Als maar omlaag door het bos, vrij eentonig en over asfalt lopen gaat 

snel vervelen. Rustgelegenheid is er nergens, dus maar even staand een pauze.  Het gaat weer licht 

regenen en dat blijft het de rest van de tocht doen. ( Eenmaal op onze eindbestemming krijgen we 

nog een stortbui ).  

UIteindelijk brengt de lange weg ons naar Calvi nell’Umbria. We besluiten gelijk door te lopen naar 

ons overnachtingsadres, drie kilometer buiten Calvi. Het is in het plaatsje wel even zoeken; er staan 

nergens straatnaambordjes. Uiteindelijk moet de I-Phone uitkomst bieden en dan is het snel duidelijk 

hoe we lopen moeten. In de lichte regen lopen we over de verkeersweg. Het is wel heel erg  

doorzetten nu. Om vier uur arriveren we op ons overnachtingsadres. We liepen dus in acht uur deze 

24 kilometer. ( Totaal 2.731 km. ) 

In het grote restaurant is een familie-feest aan de gang. Eerst drinken we twee bier en dan brengt de 

eigenaar ons met zijn auto enkele honderden meters verder naar het huis met de feitelijke 

slaapplaatsen.  De kamer met twee losse bedden blijkt nog niet schoon gemaakt te zijn. We mogen 

op een kamer met een twee-persoons bed douchen en uiteindelijk slaapt Jan daar en ik in de kamer, 

die inmiddels is schoongemaakt. We zijn best moe, maar dat is gezien de tocht ook logisch. Om acht 

uur haalt de eigenaar ons op voor het avondeten. Het is een erg groot restaurant, waar tot laat in de 

avond mensen blijven binnenkomen. Wij eten tagliatelle funghi - varkensworst - sla / gebakken 

aardappels - tira misu - rode wijn / water. Het smaakt allemaal prima.  De maaltijd kost in totaal € 50 

en ook de overnachting is € 50.  

 

ETAPPE 128  CALVI - ALBERGO  LA  PINETA 

MAANDAG 28 APRIL 2014   

Vooraf : 

* Calvi dell’Umbria  - Albergo la Pineta : 19,0 km.                                                                                        

( Inclusief teruglopen vanaf Agriturismo naar Calvi ) 

* Een etappe, waarmee we Lazio binnenkomen. 

* Vandaag vrijwel voortdurend door landbouwgebied over goede wegen. We beginnen echter

 met hetzelfde stuk, waarmee we gisteren eindigden, namelijk langs de SP 71 terug naar             

Calvi dell’Umbria. 

* We passeren dus veel boerderijen en enkele heel kleine dorpjes. 

* De hoogteverschillen zijn beduidend geringer dan in de eerste etappe. 
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* De etappe eindigt bij een zeer oude kerk ( Vescovio ). Vlak daarbij staat ons 

 overnachtingshotel, “in the middle of nowhere” 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 5¾ uur 

* Tussenafstanden zijn bij benadering 
 

300 m.   Agriturismo San Carlo  

400 m.  Calvi dell’Umbria          3,0 km.   

   ( Inkoop lunch mogelijk )   

339 m.  St. Maria Maddalena                                           5,5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

110 m.  Punt 176 / Samenloop twee beekjes  10,5 km. 

257 m.  Punt 177 / “boerderij” San Antonio  14,5 km. 

130 m.  Vescovio 

130 m.  Albergo La Pineta    19,0 km. 

Totaal stijgen : ± 339 meter / Totaal dalen : ± 589 meter. 

Overnachten : 

RISTORANTE - BAR - ALBERGO LA PINETA DA DARIO 

Bivio Vescovio, 69 - Torri in Sabina (RI) / Tel. 0765.608168 Fax. 0765.607759 

www.lapinetadadario.it / info@lapinetadadario.it 

13/1 : Email gestuurd om te reserveren 

1 februari nogmaals gemaild / 8 februari telefonisch vastgelegd  

 

Vannacht hebben wij vrij goed geslapen; elk dus in een eigen 

kamer. Vijf over zeven staan we op en kwart voor acht komt de 

eigenaar ons ophalen. Hij brengt ons met de auto terug naar Calvi, 

dus die drie kilometer hoeven we niet meer te lopen. In de Bar 

ontbijten we : elk een kop thee met een croissant en een 

“koffiebroodje”. Voor € 5,60 zijn we rond en zijn ook onze 

thermosflessen met heet water gevuld. Nog even brood en kaas 

kopen en dan op weg. 

Tien voor half negen lopen we het prachtige stadje Calvi in. Via 

talloze treden - Kees heeft ze wel geteld : 582 ! - dalen we steil af 

over de Via Roma. De zon schijnt en we genieten van het uitzicht. 

Onderaan het stadje komen we op de weg, die we een stukje 

http://www.lapinetadadario.it/
mailto:info@lapinetadadario.it
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volgen. Een kort bospad brengt ons in Santa Maria Maddalena. Door het dorpje, langs een mooie 

kerk en dan een rustige asfaltweg op, richting Fianello.  We lopen over een kam, met mooi uitzicht 

naar twee richtingen. 

Zo passeren we de grens Umbrië - Lazio en bereiken de laatste regio op onze tocht. Op een muurtje 

drinken we thee en gaan zowaar de zonnebrillen op. We lopen verder, maar moeten goed opletten, 

want de beschrijving kent weinig “harde herkenningspunten”. Op een bepaald punt wordt het erg 

lastig. Kees heeft het over een “niet zo duidelijk 

pad”. Hij bedoelt daarmee een nauwelijks meer 

bestaand pad. Aanvankelijk lukt het niet, maar 

als we dan de situatie nog een keer anders 

bezien, begrijpen we de bedoeling wel. Over 

een nauwelijks bestaand pad dalen we af, door 

de modder, deels over een akker. Onze 

schoenen waren nog schoon, maar tien minuten 

later zitten ze dik onder de modder.  

Met deze inspanning bereiken we een veldweg in het dal en denken 

het gehad te hebben. Na 200 meter moeten we naar rechts om 

“voorzichtig door een samenloop van twee beekjes te stappen”. Het 

pad naar de beek is een modderballet en het water in de beek staat 

zeker 50 centimeter hoog. We bestuderen de kaart en er is maar een 

conclusie mogelijk : we moeten hier de beek over. Dus we trekken de 

sandalen aan en knopen de bergschoenen aan de rugzak vast om bij 

het oversteken van de beek de handen vrij te hebben. Het water 

stroomt niet hard, maar het is wel bijna kniediep. Zonder ongelukken 

bereiken we de overkant. Bij het zoeken naar een plek om de 

schoenen te wisselen, bezeert Jan zijn voet aan prikkeldraad. Ik 

scheur mijn sok kapot, die al wat vochtig was, bij het aantrekken over een vochtige voet. De 

rugzakken zijn van de eraan vastgebonden bergschoenen heel erg smerig geworden.  Ook de klim 

naar boven is erg lastig. Het is een zeer modderig pad, waarin op meerdere plaatsen diepe geulen 

zijn uitgesleten.  

Uiteindelijk komen we op de asfaltweg. Dan is het “leed van een lastige 

route geleden”. Het gaat nu verder over vrij rustige asfaltwegen. 

Inmiddels is het zo warm geworden, dat we voor de lunch absoluut een 

schaduwplekje willen. Dat vinden we op een muurtje langs de weg. 

Verder lopend, komen we vooral langs olijfboomgaarden. Ook zien we 

enkele erg mooie cactussen. Het gaat nu wel betrekken en afkoelen, 

maar het blijft - ondanks de donkere luchten - droog. We dalen af naar 

Borgonovo. Daar drinken we in een Bar twee Fanta. Dan een vlak stuk, 

weer langs een weg, naar de kerk S. Maria Vescovio. Een prachtige oude 

kerk, waar we in de toren stenen zien, afkomstig van de Romeinse 

nederzetting, die hier vroeger was. In alle rust kunnen we rond kijken.  
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Dan is het nog een klein stukje naar Albergo La Pineta, ons 

overnachtingsadres. Het is tien voor drie, dus we waren 6½ uur 

onderweg voor deze 16 kilometer / 19 km. was gepland, maar 3 km. 

vervielen doordat we met de auto teruggingen naar Calvi. ( Totaal 

2.747 km. ). In ons hotel besteden we veel tijd om alles weer schoon 

te krijgen.  Dat lukt goed.  Dan is het tijd voor een bier. ‘s Avonds 

eten we ook hier : Pasta met “ragu”. Dat is zo overdadig, dat we 

alleen nog een dessert nemen, gemaakt van mascarpone. Rode wijn 

erbij en koffie na maakt er weer een geslaagde maaltijd van.  

 

ETAPPE 129   ALBERGO  LA  PINETA - FARFA 

DINSDAG 29 APRIL 2014   

Vooraf : 

* Albergo La Pineta - Poggio Mirteto - Farfa 22 km  

 

* Vandaag overwegend over landwegen door agrarisch gebied.                                                           

 We zijn in het gebied van de olijfboomgaarden. 

* Kees maakt hier twee etappes van met een overnachting in Poggio Mirteto.                         

 Wij blijven net buiten dat plaatsje, maar kunnen er voor kiezen het stadje in te gaan, bv.                 

om lunch te kopen. 

* We eindigen bij een Benedictijner abdij. Er naast ligt het gastenverblijf van de zusters 

 Brigittinessen, waar wij gaan overnachten. 

* Wandeltijd volgens het gidsje : 7½ uur. 

* Vandaag weer meer hoogteverschillen dan gisteren, maar geen lange steile hellingen. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering 
 

130 m.   Albergo La Pineta   

135 m.  Aftakking naar Selci ( 200 m. )          2,0 km.  

    ( Inkoop lunch mogelijk )   

240 m.  Punt 182 / Afslag naar Cantalupo                       8,0 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

200 m.  Aftakking naar Poggio Mirteto (250 m. ) 13,0 km.   

   ( Inkoop lunch mogelijk ) 
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283 m.  Montopoli     16,0 km. 

200 m.  Farfa      22,0 km. 

Totaal stijgen : ± 689 meter / Totaal dalen : ± 639 meter. 

Overnachten : 

Casa Accoglienza  delle Suore di santa Brigida / Via del Monastero 12                                                           

02030 Farfa Sabina / Tel. : 0765  27 70 72  // 0765 27 70 87 

http://www.abbaziadifarfa.it/ospitalita.asp / Email : suorefarfa@brigidine.org 

25/1 : Reservering via email aangevraagd / 25/1 : Reservering via email bevestigd 

Vannacht redelijk goed geslapen. Vijf voor half zeven loopt de wekker af en vijf voor zeven staan we 

bij de bar. Het wordt een staand ontbijt met cappuccino en drie “cakejes”. De thermosflessen 

worden gevuld en tien over zeven gaan we op pad. Gisterenavond en vannacht heeft het geregend. 

Nu is er veel ruimte voor de zon. Ook zijn er wolken en optrekkende nevels. Na het middaguur 

verdwijnt de zon, maar het blijft tijdens de wandeling droog.  

 

We lopen langs de weg richting Selci, 

maar komen daar niet, want we gaan 

rechts omhoog - de eerste klim van 

vandaag. De temperatuur zal nog niet 

hoog zijn, maar wij hebben het al 

warm. We lopen over een kam, langs 

vrij veel huizen. Vandaag is een dag 

met veel honden; ook enkele loslopende, waarvan de meeste snel afdruipen als ik de hondendazer 

gebruik. Een hond is wel erg agressief, maar er gebeurt niets vervelends. De route van vandaag is 

grotendeels verhard. Veel rustige asfaltwegen, maar ook enkele stukken langs een drukkere weg. Dat 

is niet echt prettig.  Zelfs op de onverharde wegen komen we auto’s tegen.  Na een lang stuk over 

verharde wegen volgt namelijk een afdaling over onverharde wegen.  

Bij het toegangshek naar een grote villa pauzeren we voor een kop thee op een muurtje. Dan volgt 

een tweede klim, die ons met wat op en neer brengt aan de voet van Poggio Mirteto. We vorderen 

zo vlot, dat we ervoor kiezen een extra kilometer te lopen door het stadje in te gaan ( 500 meter 

heen en 500 terug ). Dat betekent verder omhoog, door de stadspoort over smalle straatjes vol sfeer 

tot we op een groot plein, net buiten de stadsmuur komen. Op een terras drinken we cappuccino en 

eten er een croissant bij.  

Terug door het stadje naar de route. We dalen af en moeten dan natuurlijk weer omhoog. Telkens 

denken we boven te zijn, maar dan gaat de route toch weer verder omhoog. Zo arriveren we in 

Montopoli. Op een bank ( ! ) pauzeren we voor de lunch : krentenbollen van de Jumbo. Opnieuw 

dalen we af over een smal asfaltweggetje, maar dat weerhoudt de Italianen er niet van met de auto 

http://www.abbaziadifarfa.it/ospitalita.asp%20/
mailto:suorefarfa@brigidine.org
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er hard over heen te rijden. In het dal komen we bij een verkeersweg en even later bij een Bar, waar 

we weer twee Fanta drinken.  

Het laatste stuk weer langs een relatief rustige weg 

omhoog naar Farfa, dat vrijwel alleen bestaat uit een grote 

Abdij. Ooit reikte de invloed van de Abdij tot over een 

groot deel van Midden-Italië. Nu is de Abdij nog dicht, dus 

we gaan eerst naar ons overnachtingsadres : Het 

Gastenverblijf van de Zusters van de Heilige Brigida. We worden netjes ontvangen en krijgen een 

ruime kamer in het grote complex. Inmiddels is het vijf voor half drie, dus we waren 7¼ uur 

onderweg voor deze 23 kilometer. ( Totaal 2.770 km. ). We douchen, schrijven en gaan het 

abdijcomplex bekijken. Eigenlijk kunnen we alleen de abdijkerk bezichtigen, maar die is dan ook de 

moeite waard. In een kleine Bar drinken we ons “dagelijkse” bier. ‘s Avonds krijgen we de 

avondmaaltijd voorgeschoteld door de zusters : spaghetti in “groene saus” / schnitzel - 

aardappelpuree in bladerdeeg - courgette - sla / cake / rode wijn. Het smaakt redelijk goed. De 

zusters maken echter geen enkel contact met ons; geeft een wat vreemde sfeer. We rekenen alles bij 

elkaar € 90,00 af. Toch een leuke overnachting, vooral ook als afwisseling. 

ETAPPE 130   FARFA - MONTELIBRETTI 

WOENSDAG 30 APRIL 2014   

Vooraf : 

* Farfa - Monte Libretti 15 km  

* Kees gaat ervan uit dat we vanaf Quattro Venti ( Vier winden ) via een verkeersweg naar           

 Fara lopen en dan weer 500 meter terug om de route te vervolgen. Recent heeft hij toe-

 gevoegd dat er vanaf Quattro Venti ook een mooi voetpad rechtstreeks naar Fara loopt.             

 Dat kan voor ons een optie zijn ! Ik heb de afstand zo berekend. 

* Olijfboomgaarden overheersen het landschap. We passeren meerdere plaatsjes, vrijwel             

 altijd op een heuvel gelegen. 
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*  Hoewel we waarschijnlijk bij de start geen lunch kunnen kopen, vermoed ik dat we 

 onderweg wel een gelegenheid tegen komen om wat te kopen. 

* Daar waar Kees op de kaart Montelibretti noteert, is dat alleen het oude op de heuvel 

 gelegen gedeelte. Voor onze overnachting moeten we nog een stukje verder ( zie Michelin 

 prints ) 

* Wandeltijd volgens het gidsje : 5 uur. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering 
 

200 m.  Farfa  

500 m.  Fara ( Rechtstreeks )      2,5 km.   

258 m.  Montegrottone ( Punt 189 )                    5,5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

230 m.  Canneto ( Punt 190 )      8,5 km. 

283 m.  Kruising SS 636 ( Punt 191 )   11,5 km. 

200 m.  Montelibretti / B & B adres   15,0 km. 

Totaal stijgen : ± 585 meter / Totaal dalen : ± 545 meter. 

 

Overnachten :                                                                                                                                                               

Casa Vacanze B & B 1913 / Via Valle dei Prati 60 / 00010 Montelibretti ( Roma )                                            

339 587 11 58 / www.romeovollera1913.it / Email : ilaria@romeovollera1913.it                                               

1 februari : Reservering aangevraagd via email / 3 februari : Reservering via mail bevestigd 

Vannacht goed geslapen, maar wel op tijd wakker. Logisch, want we gaan ook op tijd slapen. Kwart 

voor zeven loopt de wekker af. Kwart over zeven zijn we in de eetzaal. Er wordt ons niet gevraagd 

wat we willen drinken : we krijgen koffie voorgezet. Verder is er “droog” brood met jam. Het water 

voor de thermosflessen kan pas als de zusters terug zijn van de mis. Daar wachten we niet op. Kwart 

voor acht gaan we op pad. De dag begint weer met volop zon, later komen er meer wolken en ‘s 

middags is het bewolkt, maar droog.  

 

 

 

 

 

http://www.romeovollera1913.it/
mailto:ilaria@romeovollera1913.it
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We verlaten Farfa niet door de tweede poort, maar moeten omhoog - de verkeersweg oversteken - 

en het bos in. Volgens Kees een oud pelgrimspad. Dat is goed mogelijk, maar nu liggen de eerste 

honderden meters vol met taken.  Er wordt hier volop gekapt.  Dan wordt het pad beter en bereiken 

we het punt Quattro Venti. Kees schrijft in een update, dat er nu een rechtstreeks pad naar Fara is. 

Wij volgen dat ook, maar hebben niet de indruk dat het een nieuw pad is. Stevig klimmen en zo 

komen we in Fara bij de Bar Belvedere. Inderdaad, een prachtig uitzicht. We genieten er van, maar 

ook van een cappuccino met een croissant.  

Verder lopend is het even zoeken, want Kees heeft het over 

“teruglopen”, maar dat geldt voor ons niet. Dan begint een flinke 

afdaling over een landweg. Daarna over een asfaltweg vol bochten. 

Onderweg krijgen we een mandarijn uit eigen boomgaard 

aangereikt ! We komen in Canneto. Daar kopen we broodjes en 

drinken bij een bar nogmaals cappuccino. Opnieuw over een mooie 

landweg tussen de olijfbomen door. Weliswaar met veel agressief 

blaffende honden bij de eerste huizen. Een asfaltweg brengt ons 

naar de grens van de provincies Rieti en Roma.  

Onder een autoweg door een landweg op en dan heeft Kees 

natuurlijk nog weer een verrassing. Langs de rand van een 

olijfboomgaard moeten we omhoog. Dat betekent weer door de 

klei. Toch vinden we de route wel precies zoals de bedoeling van 

Kees is. Eenmaal op een landweg gaat het gemakkelijk verder. Tot 

onze verrassing zien we ineens twee blauw-gele wegwijzers van het Italiaanse Sentiero Franciscano !  

We dalen af en moeten dan weer ruim 100 meter stijgen tot we in Montelibretti zijn.  Een pittige 

klim; we krijgen het goed warm.  

In het oude stadje vinden we een mooie zitbank. We eten de broodjes met smeerkaas en hebben 

zoveel tijd, dat we een tijdje blijven zitten lezen.  Dan lopen we  het laatste stukje. De hoofdweg 

volgend door Montelibretti, voorbij het gemeentehuis, tot de afslag Via Valle dei Prati, waar we op 

nummer 60 onze B & B 1913 vinden. Het is kwart over twee, dus we waren 6½ uur onderweg voor 

deze 15 kilometer. ( Totaal 2.785 km. ). Door Ilaria worden we zeer vriendelijk ontvangen. De B & B 

biedt naast de slaapkamer ook een ruime woonkeuken, waar we goed kunnen zitten. We hebben dus 

volop de ruimte.  

We gaan er even op uit om te kijken of we ergens iets kunnen 

drinken. Buiten is het koud en we vinden geen geschikte 

gelegenheid. Daarom eindigen we in onze eigen B & B en drinken 

daar een bier uit de koelkast. Om half acht begint de avondmaaltijd. 

Achtereenvolgens brengt Ilaria ons : een voorgerecht met kleine 

stukjes pizza en ham / worst - pasta met tomatensaus - schnitzel 
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met sla en gebakken aardappels - aardbeien met ijs - koffie met amaretto. Ook nog een fles rode wijn 

er bij en we hebben een heerlijke maaltijd gehad.  

 

ETAPPE 131   MONTELIBRETTI - MONTEROTONDO 

DONDERDAG 1 MEI 2014   

Vooraf : 

* Monte Libretti - Monterotondo 17 km    

*  Ook vandaag weer olijfboomgaarden, maar ook wijngaarden en akkers. Het eerste                     

 half uur lopen we langs huizen / boerderijen.  De rest van de dag door een erg                                     

stil gebied; we passeren onderweg helemaal geen dorpjes. 

*  Ons eindpunt is weer een oud stadje met een historisch hart. 

* De hoogteverschillen worden steeds geringer 

* Wandeltijd volgens het gidsje : 5 uur. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering 
 

200 m.  Montelibretti / B & B adres     

169 m.  Kapel ( Punt 193 )      2,5 km.  

110 m.  SP 22 ( Punt 194 )      7,0 km.   

  50 m.  T-kruising ( Punt 195 )                 10,5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

105 m.  Grotta Marozza ( Gehucht )   12,5 km. 

110 m.  Viaduct A 1     14,5 km. 

157 m.  Monterondo - centrum    17,0 km. 

Totaal stijgen : ± 302 meter / Totaal dalen : ± 398 meter. 

Overnachten : 

Albergo Dei Leoni / Via Vincenzo Federici 23 / 00015 Monterotondo ( Roma ) 

06.906.235.91 / www.albergodeileoni.it / Email : info@albergodeileoni.it 

7 februari : Via website reservering kamer aangevraagd 

8 februari : Reservering via email bevestigd 

http://www.albergodeileoni.it/
mailto:info@albergodeileoni.it
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Goed geslapen vannacht. Tien voor zeven gaat het wekalarm van de I-Phone af. Half acht komt Ilaria 

het ontbijt brengen. Dat is weer zeer verzorgd.  Gekookt ei - ham / kaas - allerlei zoetigheden - 

vruchtensap - cappuccino. We komen niets tekort en rekenen alles inclusief precies € 100,00 af.   

Tien over acht vertrekken we. De dag begint weer strak blauw, maar vandaag blijft de zon ook ‘s 

middags schijnen. Echt warm is het zeker nog niet, maar lopen in de zon - zeker omhoog - betekent 

wel transpireren.  In Montelibretti nog even geld opnemen bij de Bancomat.  

Nu echt op pad. Eerst nog een stuk door bebouwing.  Alle winkels zijn vanwege de Nationale 

Feestdag 1 mei gesloten. Geen broodjes dus ! Bij een kapelletje verlaten we de verkeersweg en gaan 

over een smalle verharde weg verder.  Vrijwel de hele dag lopen we over verharde wegen.  Grote 

hoogteverschillen zijn er niet meer.  Slechts een enkel kort klimmetje.  We zitten midden in het 

gebied van de boomgaarden. Niet alleen olijven,; we zien ook perzikken en kersen. Soms druiven, 

maar ook wintertarwe en graslanden. Kortom veel afwisseling. Het landschap heeft een parkachtige 

uitstraling.  

Dat de Italianen vandaag vrij zijn is goed te merken. Het is druk met auto’s, 

maar ook brommers, fietsers, ruiters en zelfs wandelaars. We komen langs 

enkele boerderijen, maar hebben vandaag helemaal geen last van honden.  

Wat een verademing. De route is goed te vinden. Lastiger is het een pauze-

plek te vinden. Ietwat geforceerd, vinden we een eerste mogelijkheid op een 

stoepje langs een huisje. Later pauzeren we nog een keer bij een kapelletje in 

het gehucht Grotta Marozza. Het is daar druk met mensen, die kaas komen 

kopen bij de boerderij.  

Lange rechte wegen brengen ons verder; het wordt wel steeds drukker met auto’s. Onder de A 1 

door en even later lopen we Monterotondo in. Dit plaatsje moeten we helemaal door voor ons hotel. 

Onderweg zoeken we tevergeefs naar een Bar.  Als we dan op een trapje willen gaan zitten voor een 

eenvoudige lunch met worst, kijkt Jan nog even verder en ziet dan een plein met een terras. Zelfs 

twee, want we zijn ook bij ons hotel gearriveerd. 

 

Toch gaan we op het terras, horend bij de Bar zitten 

voor een lunch : Fanta met tosty. Op het terras van ons 

hotel is een Eerste Communie feest gaande, op zijn 

Italiaans, met heel de familie. Het is tien over een, dus 

we waren 5 uur onderweg voor deze 17 kilometer ( 

Totaal 2.802 km. ). Na de lunch gaan we naar ons hotel, 

waar we een ruime kamer krijgen. Er is volop tijd om te 

douchen en te schrijven.  Dan kunnen we wat rond 

lopen door het stadje. Onderweg eten we een ijsje : De 

eerste van dit jaar !  In het park lezen we een tijdje. Bij 

de Bar, waar we ook de lunch gebruikten, drinken we bier. In de zon is het aangenaam; in de 

schaduw koelt het teveel af. We eten ‘s avonds in het Restaurant van Albergo Due Leoni : Vooraf 

bruschetta, dan Pizza Capriciosa / rode wijn en koffie na. 
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ETAPPE 132   

MONTEROTONDO - ROMA MONTE SACRO 

VRIJDAG 2 MEI 2014   

Vooraf : 

* Monterotondo - Monte Sacro / Roma 19 km    

*  Vandaag bereiken we de buitenwijken van Rome.  De hoogteverschillen worden steeds

 geringer. De eerste uren lopen we nog door tamelijk onbebouwd gebied, maar het einde            

 gaat natuurlijk door bebouwd gebied. 

* De Bed & Breakfast, die Kees noemt, is onbereikbaar via internet.                                         

 Daarom overnachten wij in een goed hotel, nauwelijks uit de route. 

* Wandeltijd volgens het gidsje : 5 uur. 

* Tussenafstanden zijn bij benadering 
 

Monterondo - centrum   

Figurone ( Punt 198 )       5,0 km. 

Punt 201 /Kruising verkeersweg   11,5 km. 

Viaduct rondweg    14,0 km. 

Hotel Aniene - Viale Tirreno   19,0 km. 

Overnachten : 

Hotel Aniene / Viale Tirreno 74 / 00141 Roma  / 00.39.0696.70841 

http://www.hotelaniene.com/ Gereserveerd via booking.com / Kamer + Ontbijt : € 99 

Toeristenbelasting : € 3,00 per persoon 

Vannacht redelijk goed geslapen; wel weer op tijd wakker. Half zeven loopt de wekker af. Het ontbijt 

is in orde.  Vijf over half acht gaan we weer op pad.  We kopen water en brood ( ! ) en lopen 

Monterotondo uit. Over een smalle asfaltweg omlaag en weer omhoog door een stil gebied. Weer 

http://www.hotelaniene.com/
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even goed opletten, wat Kees bedoelt, maar we lopen goed. Opnieuw een asfaltweg omhoog naar 

een heuvelrug en dan zien we in de verte Rome liggen ( ! ). 

Even verder op een 

muurtje een kop thee en 

dan een lang stuk door 

het natuurgebied 

Marcigliana. Het is een 

afwisseling van bomen ( 

ook fruitbomen ), akkers 

met graan en weilanden. 

We lopen over een 

rustige weg, eerst 

onverhard en dan geasfalteerd. Bij een informatiehuis van het natuurpark staan picknick-tafels, waar 

we nogmaals een kop thee drinken.  Vrij snel daarna lopen we door de nieuwbouwwijken van Rome. 

Er is steeds een trottoir langs de weg, maar we moeten daarvoor wel regelmatig van wegkant 

wisselen.  

Onder de rondweg door en het begint wat te regenen. Gelukkig wordt het snel weer droog. We eten 

staand een broodje met worst, onder een afdak in verband met de motregen. Als we verder lopen 

begint het te onweren en stortregenen. We schuilen onder een boom en ook onder een afdak. 

Overal komt water naar beneden gestroomd. Met de parapluutjes lopen we verder door enorme 

plassen en waterstromen. Niet echt de entrée in Rome, die we in gedachten hadden. Gelukkig is het 

niet ver meer naar Hotel Aniene.  Vijf over half twee zijn we daar. Zo waren we zes uur onderweg 

voor 19 kilometer. ( Totaal 2.821 km. ) 

In de hotel-lobby veroorzaken we een forse waterplas tijdens het inchecken. Op de kamer proberen 

we alles te drogen.  We gaan even rondkijken voor een eetgelegenheid. Om te beginnen drinken we 

cappuccino met een koffiebroodje. Daar knappen we goed van op. Dan ontdekken we een geschikte 

gelegenheid - een overdekt en afgeschermd terras met straalkachels - waar we elk twee biertjes 

drinken. We eten in een restaurant - Sartiglia - vlak naast het hotel en nemen een menu : uitgebreide 

antipasto - drie soorten pasta - drie soorten gegrild vlees - citroen sorbet - grappa - rode wijn. Een 

uitstekend diner als “afsluiting”van onze tocht. 

 

ETAPPE 133   

ROMA MONTE SACRO - ROMA SAN PIETRO 

ZATERDAG 3 MEI 2014   

Vooraf : 

* Hotel Aniene  - Sint Jan in Lateranen - Sint Pieter  12 km    
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* De laatste kilometers door de stad, langs vrij drukke straten, via de Santa Maria Maggiore

 naar San Giovanni in Laterano. Hier eindigt de route van Kees Roodenburg.  Ik heb     

 toegevoegd de 5 kilometer via het Colosseum, het Forum Romanum en het Monument               

 Victor Emanuel II naar het Sint Pietersplein 

Hotel Aniene - Viale Tirreno  

Piazza Bernardo       5,0 km. 

Santa Maria Maggiore         6,0 km. 

San Giovanni in Laterano     7,5 km. 

Victor Emanuel II       9,5 km. 

Sint Pietersplein     12,0 km. 

Ook vannacht goed geslapen, maar weer vroeg wakker. Half zeven staan we op. Vandaag is  

natuurlijk een bijzondere dag. De allerlaatste etappe. Mooi om de finish te bereiken, maar eigenlijk 

ook jammer dat de prachtige tocht ten einde is. Natuurlijk ook bijzonder, omdat we straks Rosalie en 

Ruth zien ! 

Het ontbijt is goed verzorgd. Vijf over half acht gaan we 

dan voor de laatste keer op pad. We lopen de Via 

Nomentana helemaal uit. Komen daarbij langs veel 

mooie gebouwen, zoals de Sint Agneskerk, maar ook 

langs de zwaar bewaakte Iraanse ambassade. Bij de 

Porta Pia passeren we de oude 

stadsmuur. De poort is nu geen 

poort meer. Het regent licht, 

maar net genoeg om de 

regenjacks aan te trekken. Over de Via XX Septembre nog rechtdoor tot de 

Piazza Bernardo. Daar bekijken we de kleine, maar mooie kerk van Santa Maria 

della Vittoria. We slaan links af en bereiken de Santa Maria Maggiore.  

Dan de Via Merulana in. Onderweg stoppen we nog bij een Bar voor 2 

cappuccino en een toiletpauze. Nog een paar honderd meter en dan 

zijn we bij de San Giovanni in Laterano. Links om de kerk heen en daar 

staan Rosalie en Ruth op ons te wachten. Natuurlijk helemaal geweldig 

om elkaar zo weer te zien op zo’n moment en op zo’n plek. Rosalie 

heeft voor ons lauwerkransen gemaakt. Die krijgen we omgehangen. 

Natuurlijk wordt er uitgebreid gefotografeerd. Het is even zoeken en 

dan zien we het beeld van Franciscus, dat ook in de gids van Kees staat. 

Ook daar weer een foto-sessie.  
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Dan is het tijd voor cappuccino en dat smaakt goed. 

Natuurlijk gaan we nu gelijk de San Giovanni bezoeken. 

Een prachtige kerk en heel indrukwekkend.  We kunnen in 

de zijbeuken rond lopen, terwijl in het middenschip een 

plechtigheid gaande is : Dertien jonge mannen worden tot 

priester gewijd.  Het komt natuurlijk erg traditioneel over : 

we kijken als het ware 50 jaar terug in de tijd van het Rijke 

Roomse leven ! Het is wel druk in de kerk. Ook de 

prachtige kloostergang bezoeken we. Dan naar buiten. 

Even een blik op de Scala Sacra en dan naar het Baptisterium, 

het laatste onderdeel van de kerk dat we bezoeken. Prachtig 

gebouw, achthoekig, waar op deze zaterdag aan de lopende 

band gedoopt wordt.  

Nu gaan we met vieren het allerlaatste stuk lopen. Bij de 

eerste gelegenheid stoppen we om een broodje te eten. Dan 

langs het Colosseum, langs het Forum Romanum, het 

monument Victor Emanuel II, over de drukke Corso Vittorio 

Emanuel ( vol vieze uitlaatgassen ), de brug over de Tiber, de 

Via della Conciliazone tot uiteindelijk het Sint Pietersplein. Zo 

voltooien we in 3½ uur feitelijk lopen de laatste 12 kilometer 

en hebben we 2.833 kilometer gelopen vanaf Leerdam.  

Ondanks de enorme drukte, lukt het om hier ook weer foto’s te maken. Dan terug naar de Tiber, 

waar we na wat uitzoekwerk en wat wachten, met een overvolle bus en een rustiger tram naar 

station Trastevere reizen. Nog even lopen en we zijn bij het city-appartment.  Nu nemen we even een 

paar uurtjes om uit te rusten, te douchen, enz.  Dan gaan we met de tram naar het oude deel van 

Trastevere. Daar zijn veel sfeervolle en gezellige straatjes en pleintjes. We bezoeken de Santa Maria 

in Trastevere en bewonderen de prachtige mozaïeken. Drinken een borrel, terwijl er buiten een 

regenbui valt. We eten in hetzelfde restaurant, waar Rosalie en Ruth gisterenavond gegeten hebben. 

Smaakt op zich goed, maar het is nu erg druk en rumoerig; de bediening is rommelig en aan het 

vleesgerecht zitten veel te veel botten en vet.  

 

ROMA                                                                              
ZONDAG 4 MEI 2014   

Goed geslapen, maar wel weer op tijd wakker. Kwart over acht ontbijten we 

in een vlak bij gelegen hotel.  Ons eigen city-appartment kent namelijk geen 

ontbijtmogelijkheid. Na een goed verzorgd ontbijt, zoeken we de tram weer 

op. We willen tot het eindpunt ( Piazza Venezia ), maar de tram stopt een 

halte eerder, omdat er in het stadscentrum iets te doen is. Ons is niet 

duidelijk geworden wat dat is.  
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We lopen een stukje en gaan dan met bus 62 tot de brug over 

de Tiber. Nog even lopen en we zijn bij de Friezenkerk. Er zijn al 

aardig wat mensen aanwezig, maar wij worden naar de voorste 

rij gedirigeerd. Voor aanvang van de 

mis, krijgen we uitleg over de kerk. 

Friezen staat voor het vroeg-

middeleeuwse volk der Friezen, die 

de kuststrook van België, Nederland 

en Duitsland bevolkten. De kerk is ooit gesticht om “Friese “ pelgrims op 

te vangen. Dat gebouw is al lang verwoest. Op dezelfde plek staat nu een 

kerk uit de 16e / 17e eeuw. Deze kerk is nu gericht op de Nederlanders in 

Rome. Om half elf begint de Eucharistie-viering. Traditioneel, maar wel 

zeer betrokken. Bij de mededelingen aan het einde, worden Jan en ik naar 

voren geroepen en ontvangen we een Testimonium !  Dat is natuurlijk een 

prachtige bekroning van onze tocht. Na afloop is het koffie drinken en dan 

zijn we om 12 uur precies op tijd buiten om de Paus te “zien”, als hij voor het raam de enorme 

menigte op het Sint Pietersplein toespreekt. Toch ook voor ons een indrukwekkende ervaring.  

Zo eindigt met een succesvolle laatste wandelweek over de Franciscaanse voetreis van Kees 

Roodenburg en een verblijf in Rome zelf van vier dagen onze voettocht, waar we 22 januari 2000 aan 

begonnen zijn. Na 133 mooie wandeldagen, heel veel prachtige natuur, sfeervolle oude stadjes, in het 

algemeen goed weer en goede onderkomens zit het er dan helaas echt op.  We zijn een geweldige 

ervaring rijker. Nog heel lang zullen we kunnen nagenieten van deze schitterende belevenis. 

Jos de Ridder en Jan Leussink 

     ================================ 

    

 

  

 

 

 

 


