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Etappe 1  blz 27  Overnachten in Fontisterni, Fattoio alle Ripe. 

Webadres en email van zijn veranderd:  

www.agriturismofattoioalleripe.com, podere.fattoio@gmail.com 

 

Etappe 3  blz 35  Overnachten in Stia: Fattoria La Foresta vervalt. 

 

Etappe 5  blz 45  Overnachten Badia Prataglia: Rifugio Escursionistico Casanova vervalt. 

 

Etappe 16  blz 113 Overnachten in Assisi, Monastero San Giuseppe. 

Webadres en emailadres van zijn veranderd in: www.msangiuseppe.it, 

foresteria@msangiuseppe.it 

Ook de prijzen zijn aangepast: 1-pers € 52, 2 pers € 86 + ontbijt. 

 

Etappe 23  blz 159 Overnachten in Poggio Bustone, La Locanda Francescana. 

 Toevoegen: `Feliciano biedt ook duurdere kamers aan.’  

 

Etappe 27  blz 181  Onder hoogteprofiel: de afstand is niet 16,1 maar 21,2 km. 

 

Linker kolom, eerste alinea, regel 7 t/m 11, vervang: 

‘Bij de splitsing links aanhouden richting Coppe…’ t/m ‘en slaan linksaf’ door: 

‘Bij de splitsing rechts aanhouden, richting Coppe. 

 

Etappe 28  blz 189 Linker kolom, einde eerste alinea: ‘Je kunt hier…’ t/m ‘…ook overnachten’  

vervangen door: ‘Je kunt hier buiten de poort water tappen.’ 

 

Etappe 29  blz 195  Omdat de hoofdroute is afgesloten vervalt in de 2e alinea van de linker kolom de 

passage vanaf ‘Via Aurano ()’ tot ‘ Variant’ in de rechter kolom. We volgen nu de 

beschreven variant over de Via Aurano, de rode weg op de kaart, pagina 194. 

 

Etappe 33  blz 217 Linker kolom, na (198). Aan het begin van de Via Valle di Rica kan een hek onze 

doorgang blokkeren. De eigenaar heeft niets tegen pelgrims die zonder problemen het 

hek kunnen passeren, het gemakkelijkst door met passerend verkeer mee te lopen.  

Is er geen passerend verkeer loop dan 30 à 40 m terug. Aan de rechterkant is een stenen 

bruggetje. Daarna is een pad dat om het hek heenloopt als een soort bypass. 100 m 

verder kom je weer op de weg uit. 


