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08. Pieve Santo Stefano – Sansepolcro 

Naar dNaar dNaar dNaar de stad van Piere stad van Piere stad van Piere stad van Piero della Francescao della Francescao della Francescao della Francesca    

Volgens de overlevering werd ‘Borgo Santo Sepolcro’ gesticht door twee 9e eeuwse pelgrims die 

terugkwamen van hun reis naar het Heilige Land. Ze bouwden op deze plaats een kapel boven 

op een stuk steen dat ze meegenomen hadden van het Heilige Graf. 

In 1412 werd Piero della Francesca hier geboren. Wiskundige en beroemd schilder uit de 15e 

eeuw. Vanwege de aanwezigheid van zijn schilderijen werd Sansepolcro in de Tweede 

Wereldoorlog niet door de geallieerden plat gebombardeerd. De stad ademt nog steeds de sfeer 

van de Middeleeuwen. Als we geluk hebben maken we ook nog een middeleeuws 

boogschuttersfeest mee. Onze route is vandaag vooral wit-rood gemarkeerd.  

 

Afstand:Afstand:Afstand:Afstand:    24,24,24,24,9999    km km km km     Stijgen: Stijgen: Stijgen: Stijgen:     474747470000    mmmm    

Looptijd:Looptijd:Looptijd:Looptijd:    7:30 uur7:30 uur7:30 uur7:30 uur    Dalen: Dalen: Dalen: Dalen:         555580808080    mmmm    

 

Vanaf de Piazza Europa (08.01)(08.01)(08.01)(08.01) lopen we 

400 m rechtdoor over de Via Tiberina, richting 

Perugia. Waar de straat naar links buigt, slaan 

wij rechtsaf, gaan over een brug over de Tiber 

en direct daarna naar links. We lopen nu 

400 m langs de Tiber en komen bij een viaduct 

van de snelweg waar we onderdoor lopen. De 

weg draait naar links. We zijn nu op witwitwitwit----roodroodroodrood----

22222222. . . . Na 150 m bij boerderij nr 36 gaan we door 

een hek. Ons bospad blijft voorlopig op 

hoogte. We negeren dus eventuele afslagen.  

1,5 km verder draait ons pad bij een wit-rood 

gemarkeerd betonnen paaltje ((((08.0208.0208.0208.02) ) ) ) met de 

letters RT naar links en naar beneden. Het is 

een lastige afdaling over een stenig pad.  

 

Na 600 m laten we wit-rood-078 rechts liggen. 

Onze weg draait om een grindgroeve verder 

naar beneden. Even verder bereiken we een 

asfaltweg. We negeren links een brug over de 

Tiber, gaan rechtdoor en lopen vervolgens 

over een rustige asfaltweg door het gehucht 

FormoleFormoleFormoleFormole.... 
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Na 400 m komen we op een kruising, negeren 

de weg die rechts naar Conchi en Poggio 

Rosso gaat en gaan dus rechtdoor. Maar 70 m 

verder gaan we wèl naar rechts over een 

stijgende landweg. De markering op een 

paaltje geeft aan dat we dan nog steeds wit-

rood-22222222 volgen. 700 m verder passeren we 

links een huis. 500 m verder lopen we op een 

splitsing rechtdoor richting Poggio RossoPoggio RossoPoggio RossoPoggio Rosso en 

verlaten dus route 22. We houden na 150 m 

op een splitsing links aan. 1,4 km verder lopen 

we op een driesprong (08.03) (08.03) (08.03) (08.03) vlak voor Monte 

Fungaia (680 m) vrijwel rechtdoor en negeren 

dus de weg van rechts. We blijven dus in zuid-

westelijke richting lopen, nu op witwitwitwit----roodroodroodrood----2222. Na 

1,5 km bereiken we op een driesprong    witwitwitwit----

roodroodroodrood----14141414, die we naar links volgen. We dalen 

nu over een landweg af. Na 2,3 km gaan we 

op een asfaltweg naar rechts. We lopen over 

een hoge brug naar de overkant van het 

stuwmeer Lago di Montedoglio. 

 

Na de brug vervolgen we de rustige, licht 

stijgende SP48 en komen na 1,7 km links langs 

een rustplaats (08.(08.(08.(08.04040404)))) met een panoramisch 

uitzicht op het Lago di Montedoglio en de 

aarden stuwdam. 1 km verder negeren we de 

afslag links naar Palazzone met het bord 

‘Strada chiusa, NO PELLEGRINI’. 300 m daarna 

nemen we naar links een breed bospad 

(08.05)(08.05)(08.05)(08.05) en volgen tijdelijk de houten pijltjes 

(foto hieronder) of andere groene pijlen van 

de Cammino di Assisi. Ons pad daalt voort-

durend en is hier en daar nogal uitgespoeld.  

 

In de eerste 100 m draait ons pad eerst naar 

links en meteen daarna naar rechts. Let opLet opLet opLet op: 

op de splitsing 100 m verder houden we links 

aan. Na weer 100 m komen we op een 

driesprong. Het pad rechtdoor eindigt op een 

open plek in het bos. Ons pad gaat hier naar 

rechts en na 25 m naar links. We komen 60 m 

verder uit bij een stevige omheining. Die 

houden we aan onze rechterhand. Ons pad 

buigt eerst van het hekwerk af en later terug. 

Na 270 m eindigt ons sterk dalende pad op 

een licht dalende smalle asfaltweg.  

Een pijlmarkering van de Cammino di Assisi 
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We gaan hier naar rechts en 100 m verder 

naar links op een veldweg. Deze loopt in een 

ruime boog naar links, parallel aan de Tiber 

die door het Lago di Monte Doglio loopt. Na 

800 m gaan we naar rechts. Op de driesprong, 

400 m verder gaan we naar links en zijn dan 

weer op de witwitwitwit----roodroodroodrood----14141414    (08.(08.(08.(08.06060606))))....  

We volgen tot Sansepolcro steeds licht dalend 

globaal het dal van de Tiber, met aan de 

linkerhand vele grindgaten en aan de 

rechterhand vruchtbare akkers.  

 

We volgen de weg met een beek aan onze 

rechterhand en negeren afslagen. Nog  

800 m blijven we de beek volgen en slaan bij 

een bruggetje met markering 92929292    rechtsaf.... Na 

150 m nemen we links een veldweg. In het 

dorpje ViaioViaioViaioViaio waar onze landweg weer een 

verharde weg wordt, gaan we op een 

driesprong naar rechts en 70 m verder op een 

driesprong naar links.  

 

Rechtdoor lopend bereiken we na 750 m 

enkele huizen. Op de splitsing gaan we naar 

links en op de driesprong 60 m verder naar 

rechts. Na 350 m komen we bij de afslag naar 

Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    (08.07(08.07(08.07(08.07)))).    Daar slaan we rechtsaf. In 

dat dorp volgen we de doorgaande weg en 

passeren aan onze rechterhand een kerk. Nu 

lopen we 1,5 km steeds maar rechtdoor. We 

negeren zijwegen. Dan komen we uit op de 

asfaltweg naar Santa Fiora. We gaan hier naar 

rechts, lopen links en dan rechts met de weg 

mee naar de Via Pasquale Alienati. Deze 

rechte asfaltweg eindigt na 500 m tegenover 

Bar Tiberino    ((((08.08.08.08.08080808)))) aan de Via dei Tarlati.  

 

We slaan linksaf op deze verkeersweg die na 

900 m naar rechts draait en 300 m verder 

uitkomt op een grote kruising (). We gaan 

naar links richting SansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcro. Om de Tiber 

over te kunnen steken, moeten we even 

gebruik maken van deze drukke verkeersweg 

de SS73 Senese Aretina. Na 350 m passeren 

we de brug aan de rechterkant, achter de 

vangrail. 100 m verder steken we via een 

tankstation door naar een onverharde 

parallelweg. Aan het eind hiervan, net voor 

een viaduct van de autosnelweg, gaat onze 

wit-rood gemarkeerde route naar rechts langs 

het talud. Na 600 m gaan we linksaf onder 

een klein viaduct (08.09)(08.09)(08.09)(08.09) door en komen in 

een landelijk gebied.  

 

Op de driesprong na 200 m gaan we naar 

rechts en direct daarna op de volgende 

driesprong naar links. Onze route gaat nu 

rechtdoor, negeert alle zijwegen en buigt na 

650 m naar rechts langs een spoorlijn. 250 m 

verder steken we naar links het spoor over, 

kruisen een weg en gaan rechtdoor door een 

opening in de stadsmuur. Na 50 m rechtsaf 

naar de Chiesa Santa Maria dei Servi. Naast 

deze kerk de eerste weg links, de Via della 

Fraternita. En daarmee komen we aan in het 

sfeervolle hart van Sansepolcro, de Piazza 

Torre di Berta, het eindpunt van deze etappe.  

Palio della Balestra in Sansepolcro 
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SansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcro    
Sansepolcro (= heilig graf) ligt in het dal van de 

Tiber, aan de voet van de Apennijnen. Volgens de 

legende werd de stad gesticht door 2 pelgrims die 

terugkwamen van het Heilige Land en een stuk rots 

meegenomen hadden van het Heilige Graf. 

Omdat het gunstig lag aan handelswegen werd het 

in de Middeleeuwen een belangrijk centrum. 

Piero della Francesca werd hier rond 1416 geboren. 

Deze wiskundige en schilder, een van de belang-

rijkste uit de 15e eeuw, signeerde zijn schilderijen 

met ‘Pietro del Borgo’, kind van deze stad. 

 

In het Museo Civico, het voormalige stadhuis, zijn 

schitterende schilderijen van hem te bewonderen 

o.a. Madonna della Misericordia en La Resurrezione, 

de wederopstanding met een zelfportret.  

 

Sansepolcro is ook bekend van de Palio della 

Balestra, het jaarlijkse kruisboogschiettoernooi op 

de 2e zondag van september. Van heinde en ver 

komen mensen af op dit Middeleeuwse feest. Ook 

het vendelzwaaien wordt hier nog uitvoerig 

beoefend.  

 

Overnachten in SansepolcroOvernachten in SansepolcroOvernachten in SansepolcroOvernachten in Sansepolcro    

    Ostello Foresteria SantOstello Foresteria SantOstello Foresteria SantOstello Foresteria Santa Mariaa Mariaa Mariaa Maria    dei dei dei dei ServiServiServiServi, 

Piazza Andrea Dotti 2, 52037 Sansepolcro (AR).  

 057 574 23 47 en 339 624 61 94,  

Hostel in een voormalig klooster. 

info@santamariadeiservi.it; 

www.santamariadeiservi.it,  

1-pers € 15, 2-pers € 30, diner € 13,  

Ook 2 pers kamers. 

Reserveren gewenst. Warme maaltijden 

worden alleen aan groepen verstrekt. 

 Aan de route bij entree Sansepolcro. 

 

    Albergo Fiorentino Albergo Fiorentino Albergo Fiorentino Albergo Fiorentino di Paola e Adelmo, 

Via Luca Pacioli 56, 52037 Sansepolcro (AR).  

 057 574 03 50, info@albergofiorentino.com, 

www.albergofiorentino.com. 1-pers € 55,  

2-pers € 80 met ontbijt. Pelgrimskorting. 

 Op eindpunt links, Via XX Settembre, na 

150 m zijstraat links. 

 

    Agriturismo & Agricampeggio Podere Agriturismo & Agricampeggio Podere Agriturismo & Agricampeggio Podere Agriturismo & Agricampeggio Podere 

ViolinoViolinoViolinoViolino, Via del Tevere 1150, 52037 

Sansepolcro (AR). 

 057 572 01 74, info@podereviolino.it, 

www.podereviolino.it. 1-pers € 60, 2-pers € 80. 

 Sla rechtsaf op de SS73, na 130 m links op 

de Via del Tevere, na 1,3 km Podere Violino.  

 Terug via heenroute. Alternatieven: 

Loop 200 m terug, schuin rechts naar de Tiber 

en waad naar de overkant. Of loop nog 100 m 

door op de Via del Tevere en neem de nieuwe 

Tiberbrug (2022) met fiets-/wandelstrook. 

Aan de overzijde een landelijke route van 

1,6 km rechtdoor, bij spoorwegovergang 

aansluiting op onze route naar Sansepolcro. 

 

Overnachtingsadres voorbij SansepolcroOvernachtingsadres voorbij SansepolcroOvernachtingsadres voorbij SansepolcroOvernachtingsadres voorbij Sansepolcro    

    B&B San Martino in Val d'AfraB&B San Martino in Val d'AfraB&B San Martino in Val d'AfraB&B San Martino in Val d'Afra, Paul Contini, 

San Martino Val d’Afra, Frazione Montagna 

100, 52037 Sansepolcro (AR). 

 057 574 93 64 en 349 783 41 12,  

paulsanmartinovaldafra@gmail.com, 

sanmartinovaldafra5.wixsite.com/sanmartino

valdafra, 1-pers € 15 - € 25, Engels, 

Pelgrimsonderkomen. 

    4 km voorbij Sansepolcro, bij ((((09.009.009.009.04444)))). 


