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Franciscaanse voetreis, editie 2019    
 

Update 05, maart 2022 
 

Algemeen: De prijzen voor overnachting en ontbijt en diner die in de gids vermeld 

staan, zijn indicatief. 

De meeste prijzen zijn het afgelopen jaar verhoogd. Ook kan het 

uitmaken of je in het hoogseizoen overnacht of in het laagseizoen. 

 

Etappe 2  blz 31 Hotel Miramonti 

Nieuw telefoonnummer: 351 532 11 30 

 

blz 31  Villa Katia  vervalt 

 

blz 31   Nieuw: Ospidale San Domenico 

Via Casentinese 355, 50060, Consuma 

elenac71@yahoo.it 

Aan de route, naast de kerk      

 

Etappe 3  blz 35 Albergo Falterona vervalt 

 

Routebeschrijving naar Canto alla Rana is onjuist.  

Moet zijn:  Dichtbij de route. Bij het bord Area Attrezzata  rechtdoor. Na 

90 m  splitsing naar rechts. Daarna aan de rechterkant. 

 

Etappe 5  blz 43  Door een grondverschuiving is het begin van het traject onbegaanbaar  

geworden. Er is een nieuwe aanlooproute is gemaakt. Deze begint 300 m  

zuidwaarts van het oorspronkelijke beginpunt. Volg daar het bord 

Rifugio Cotozzo, de naam van de hut waar je naar toe loopt, en je komt 

snel weer op de oorspronkelijke route. 

 

Etappe 6  blz 53 Santuario della Verna  

Slapen en ontbijten is niet meer gratis. Wel betaal je een zeer 

gereduceerde prijs. 

 

Etappe 8 blz 63  linker kolom 

Het verlaten dorpje Albiano blijkt vol met asbest en andere 

kankerverwekkende stoffen te zitten. Daarom is het afgesloten. We 

willen er niet meer doorheen en nemen een andere route. We hebben een 

andere, veilige route uitgezet. Deze route is beschreven voor gids 2022. 

U kunt het volledig vernieuwde hoofdstuk via Update 06 downloaden.

  

 

Etappe 10     blz 75 linker kolom 

Bezoek aan Agristurismo Santa Felici Paterna is niet meer mogelijk. 

Het is definitief gesloten. 

 

Etappe 12  De geel-blauwe borden van de Via di Francesco zijn in Umbrië 

vervangen door fraaie wegwijzers, met km aanduidingen. 

 

Etappe 13    blz 93 B&B di Maria Teresa heet nu B&B Civico 10 

Maria Teresa is niet meer eigenaar van de agriturismo in Valdichiascio 

(zie etappe 14) 
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Het telefoonnummer is: 333 221 91 44 

 

Etappe 14  blz 99 B&B Valdichiascio heet nu: La Brocca di Valdichiascio 

De eigenaar heet Marina, tel 353 431 31 24 

info@labroccadivaldichiascio; www.labroccadivaldichiascio 

 

San Pietro in Vigneto 

contactpersoon is Stefano Giambini 

 

Etappe 16    blz 113 toevoegen:  

Hotel, hostel en Camping Fontemaggio 

Visa Eremo delle Carceri 24., 06081 Assisi 

075 81 36 36 of 075 81 23 17 

info@fontemaggio.it; www. Fontemaggio.it 

Op loopafstand van Assisi. 

 

Etappe 18   blz 127 B&B Falcobianco is ermee opgehouden. Vervalt dus, 

  

Nieuw: B&B Federico II,  

Via Santa Chiara da Montefalco 64, 06036 Montefalco  

 049 670 08 22 en 074 237 88 37 

carlostoppaccioli@gmail.com 

www.bebfedericosecondomontefalco.it 

€ 1-pers 35, 2-pers € 60 

 zie B&B Al Nido 

 

Etappe 19 blz 135 Klooster San Ponziano 

   Een tweede telefoonnummer: 392 913 51 62 

 

 

Etappe 21   blz 147 Agriturismo La Pila, gegevens zijn gewijzigd: 

333 38 79 142 of 338 96 29 269  

info@agriturismolapila.com 

www.agriturismolapila.com 

 

Etappe 22  blz 151   Carpiopas 

In update 03 van juli 2020 hebben we een alternatief gegeven voor de 

laatste 150 m van de beklimming van de Carpiopas. We schreven dat we 

het beste vlak na het bereiken van de drinkbakken bij de kruising van 

landwegen het rechterpad konden nemen om in een lus naar rechts op de 

weg boven te komen. Tijdens recente inspectie is gebleken dat dit pad 

verderop is weggeploegd. Bovendien is er prikkeldraad gespannen zodat 

het ingewikkeld is om op de weg te komen.  

Beter is de volgende beschrijving:  

 

`We gaan verder op het pad dat rechts van die drinkbakken omhoog 

gaat. Let op: vrijwel direct komen we op een scheve viersprong. We 

gaan hier rechtdoor omhoog op het bredere pad, dat meteen naar links 

buigt. We stappen over enkele omgevallen bomen of takken. Na iets 

meer dan 100 m knikt ons pad scherp rechts omhoog. We negeren het 

pad dat links naar beneden gaat. Na nog ongeveer 50 m komen we uit op 

een stenige landweg bij de Carpiopas. Daar zien we een wegwijzer die 

aangeeft dat we pad wit-rood- 609 hebben gevolgd.’.  
Terugblik vanaf Fon 

Wie wat minder avontuurlijk is en van meer zekerheid houdt gaat bij 

punt 131 niet naar links het stenige bospad in maar volgt gewoon de 

stenige landweg die in enkele lussen naar de pas gaat. Je loopt daardoor 
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ongeveer 30 minuten langer maar de steiging is minder steil en de 

zekerheid dat je goed loopt, geeft rust. Ook deze weg heeft fraaie 

uitzichten. 

 

 

Etappe 25 blz 173 B&B Il Girasole in Contigliano heeft een nieuw emailadres 

   girasolecontigliano@gmail.com 

    

   B&B Il Cammino in Greccio 

   In het emailadres hoort een punt te staan: 

   cinzia.nardinocchi@gmail.com    

    

 

Etappe 26  blz 179 B&B  Emily vervalt, daarvoor in de plaats: 

 

B&B La Sosta,  

Viale Luigi Lanzi 5, 05039 Stroncone (TR).   

327 876 71 47 en 074 460 184, lasostabnb@outlook.it. 

1-pers € 35, 2- pers € 60, met ontbijt. 

 Bij stadspoort terug over de verkeersweg. Na 150 m. 

 

Etappe 28  blz 189 linker kolom 

1,2 km verder, net na een boerderij,  gaat onze route op een driesprong 

rechtdoor, ondanks borden als Stada privata en Vietati L’Accesso. Op 

de driespronmg 550 m verder gaan we weer rechtdoor. Eventueel kiezen 

we bij de eerste driesprong de weg links naar beneden, dan  langs een 

bomenrij en een weiland tot stenen pad, daar rechts tot we weer op de 

vorige weg komen.  

 

Etappe 30   Deze etappe is geheel vernieuwd.  

In plaats van de hele dag tegen asfalt aankijken, lopen we nu door 

weilanden, olijfgaarden, door de ‘Gole di Farfa’ via Castelnuova di 

Farfa, de Abazzia di Farfa en tenslotte naar Fara waar we een schitterend 

uitzicht hebben. 

Omdat de nieuwe route veiliger is dan de oude hebben we besloten dat 

ook de bezitters van gids 2019 hiervan kunnen profiteren. U kunt het 

downloaden via update 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vernieuwde etappes 08 en 30 staan via update 06 en update 07 op de website! 


