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Etappe 1 blz 23 Laatste alinea vervangen door: 

Het vervolg van onze rood-wit-rood 3 gemarkeerde route verloopt tot (9) ongeveer op 

dezelfde hoogte. Op twee splitsingen na B&B Casignano, respectievelijk op 200 en 

500 m, houden we schuin links aan. 

 

 blz 27 Een telefoonnummer van Maurizio van B&B Casignano is vervallen, nl: 340 396 06 48 

Enkele prijzen zijn aangepast: 1-pers € 55, 2-pers € 85. Diner € 30.  

Pelgrimskorting schrappen. 

 

 blz 27 Overnachten in B&B Le Tre Colombe 

Het e-mailadres is veranderd in: chiarasim@hotmail.com 

Pelgrimskorting schrappen. 

 

  blz 27 Overnachten in Rignano sull’Arno, Affittacamere De Mamma Sara 

Tweede telefoonnummer toevoegen:  373 745 15 98 

E-mailadres: damammasara@gmail.com  
Website: https://affitacameredamammasara.com 

  Prijzen: 1-pers € 35, 2-pers € 50 

 

 blz 27 Overnachten in S. Ellero is niet meer mogelijk. 

Het eind van de eerste etappe is nu Rignano sull’Arno. 

De tweede etappe begint wel in S.Ellero, advies: neem de trein, zie blz. 27 1e alinea.  

De laatste alinea op deze blz 27 komt daarmee te vervallen. 

 

 blz 31 Overnachten in Consuma, Hotel Miramonti 
Nieuw telefoonnummer: 351 532 11 30, oude nummers doorstrepen.  

Prijzen zijn aangepast: 1-pers € 55, diner € 15, 2-pers, € 80. 

 

Etappe 4   blz 39 2e kolom, toevoegen achter Eremo di Camaldoli 

Dat we een Nationaal Park betreden staat niet aangegeven. Er is ook geen ingang.  

Wel komen we onderweg een welkomstpaneel tegen. 

 

Etappe 9  blz 71 Overnachten in Celalba, Agriturismo Somaia 

Toevoegen: di Lola Nardi. 

Aanpassen prijzen: pelgrimsprijs 1- pers € 30, diner € 10, 2-pers € 60. 

 

  blz 71 Overnachten in Lama, Hotel la Rotonda 

Toevoegen prijzen: 1-pers € 40, 2-pers € 60, geen diner. 

 

Etappe 10  blz 73 Eerste tekstblok. De zin: ‘Het asfalt gaat over ... naar rechts’ vervangen door: 

‘Bij de parkeerplekken houden we rechts aan, nemen het betonnen voetpad dat na 

100 m naar links buigt en 50 m verder eindigt op een doorgaande weg. Hier slaan we 

rechtsaf.’ 

 

 blz 73 Eerste blok, 2e alinea, de tekst: ‘Op de splitsing vlak voor een huis houden wij rechts 

aan op een doorgaande landweg. 50 m voorbij het huis gaan we op een splitsing 

rechtsaf’ vervangen door: 

‘We negeren de oprit naar een huis en een pad scherp rechts en lopen het huis voorbij. 

Op de eerste splitsing en ook op de volgende houden we rechts aan. We lopen nu’ 

 

 blz 77 Overnachten in Bocca Serriola, Rifugio Escursionistico 

Prijs toevoegen: 1-pers € 25, met diner, 2-pers € 50. 

 

Etappe 14  blz 97 2e blok, 2e alinea, 2e zin, Verwijderen: ‘We negeren daar ... wegdraait van de weg,’ 

Daarvoor in de plaats: ‘Onze weg draait naar rechts, weg van de verkeersweg. We 

volgen de geel-blauwe borden.’ 
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Etappe 15 blz 105 Overnachten in Valfabbrica, Ostello Francescano 

Prijzen: 1-pers € 25, ontbijt € 5, diner € 20. 

 

 blz 105 Overnachten in Valfabbrica, toevoegen: Casa Betania 

Pelgrimshuis in het klooster links van de kerk,  

Piazza San Sebastiano 3-5, Valfabbrica.  

 075 901 619, betaniavalfabbrica@gmail.com 

Keuken om zelf maaltijden te bereiden. Donativo. 

 

Etappe 17 blz 118 8e regel van boven, de zin: Na 150 m gaan we naar rechts (100)’ vervangen door: 

‘Na 150 m gaan we op de kruising rechtdoor, een smal pad dat al snel naar rechts buigt.’ 

 

Etappe 22 blz 151 Routewijziging en variant beklimming Carpiopas: Op het traject tussen de afslag van 

de landweg (131) en de Carpiopas (132) is het huidige pad vanaf de drinkbakken van 

Fonte Carpio terug naar de landweg onduidelijk en slecht begaanbaar. Het gaat om een 

passage van slechts 150 m voor we de weg naar de Carpiopas bereiken.  
 

 
 

Hierboven het kaartdeel van blz. 148 met daarop het slecht begaanbare traject (X) en het nieuwe traject van 

Fonte Carpio naar (132). Op de volgende pagina een vervangende routebeschrijving van het nieuw traject en 

tevens een alternatieve route van (131) naar (132).  

X
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Etappe 22 blz 151 Nieuw traject van (131) tot (132): vervang 1e kolom, laatste alinea tot 2e kolom, eerste 

woord door: ‘We klimmen nu stevig door naar de Carpiopas en komen na 1,1 km bij de 

Fonte Carpio met twee drinkbakken voor vee (uitzicht). Hier gaan we naar rechts over 

een pad dat links omhoog buigt en na 150 m uitkomt op de landweg die we bij (131) 

verlieten. We slaan linksaf, negeren na 300 m de Carpiopas (132) en houden links aan.’ 

 

 blz 151 Alternatief traject van (131) tot (132): We slaan bij (131) niet linksaf, maar blijven de 

doorgaande landweg volgen. Via drie haarspeldbochten bereiken we 3,5 km verder de 

Carpiopas (132) en zijn weer op onze route.  

Deze alternatieve route is 1,9 km langer, maar minder steil. De verwachte extra looptijd 

bedraagt ongeveer 0,5 uur. Je mist echter het prachtige uitzicht vanaf Fonte Carpio op 

Precetto en de omringende bergen!  Te overwegen bij slecht weer. 

 

   De geüpdatete gpx-file van deze etappe is te downloaden via de link naar de gps-data. 

 

 

 
 

Overzicht van nieuw en alternatief traject van (131) tot (132). GPS-tracks van beide trajecten zijn ingetekend op 

bovenstaande kaart.  

 

Etappe 25 blz 173 Overnachten in Contigliano, B&B Il Girasole 

Nieuw e-mailadres: girasolecontigliano@gmail.com 

Prijzen: 1-pers € 30, 2-pers € 50, diner € 25. 

 

Etappe 26 blz179 Overnachten in Stroncone, Hotel Porta del Tempo 

Prijs: 1-pers € 45, 2-pers € 70, incl ontbijt, pelgrimsprijs. 

Het restaurant ernaast, La Mola, serveert een pelgrimsmenu ad € 18. 

 

Alternatief traject  

over landweg > 

Beschreven route & gps-track 

 Nieuw traject  
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Etappe 32  blz 209 Er is een betere variant (minder autoweg), 1e tekstblok linkerkolom, regel 4/5:  

na ‘bakkerswinkel’ invoegen: 

 

 Variant (even lang als de hoofdroute) 

Op de splitsing bij de bakkerswinkel verlaten we de Via Roma en houden links aan op 

de Via Vignacce. We volgen de geel-blauwe borden van de Via di Francesco over een 

rustige, deels asfaltvrije variant. Na 3,6 km komen we weer op de hoofdroute, een 

asfaltweg die we naar links volgen. Na 50 m passeren we de visvijver met bar-

restaurant (blz 210, 1e blok). 1,5 km verder komen we bij (194). 

 

  De geüpdatete gpx-file van deze etappe is te downloaden via de link naar de gps-data. 

 

 
 

Overzicht van hoofdroute (magenta) en variant (blauw). GPS-tracks van beide trajecten zijn ingetekend op 

bovenstaande kaart.  

 

 

Etappe 32  blz 210 Ook in het vervolg van deze etappe kunnen we gerust de geel-blauwe borden van de Via 

di Francesco volgen.  

 

 

 

 Gps-data van updates 

Geüpdatete gpx-files zijn per etappe te downloaden via een link naar de actuele set gps-data. Deze link is per  

e-mail toegestuurd bij bestelling van de gids via onze website. Bij aankoop in de boekhandel is deze op aanvraag 

verstrekt of aan te vragen via een e-mail naar: webmaster@franciscaansevoetreis.nl  

 


