Franciscaanse voetreis, editie 2022

Update 01, mei - juni 2022

Algemeen:

De prijzen voor overnachting, ontbijt en diner die in de gids vermeld
staan, zijn indicatief. Weliswaar zijn alle prijzen in het najaar van 2021
gecheckt maar sinds die tijd hebben de meeste overnachtingsadressen
hun prijzen (stevig) verhoogd. Ook kan het uitmaken of je al of niet in
het hoogseizoen overnacht.
Reken op minstens 20% hoger dan vermeld.

Etappe 0

blz 20

Florence. Hostel Sette Santi wordt verbouwd.

Etappe 02

blz 37

Het telefoonnummer van Un Altro Pianeta is gewijzigd.
Het tweede nummer in de gids is juist +39 338 831 34 98
Prijzen: 1-pers € 40, 2-pers € 60, incl. ontbijt.

Etappe 07

blz 63

Hotel la Torre di Pieve blijkt een smerig appartement te zijn in een
onaantrekkelijk gebouw. Niet aanbevolen.

Etappe 08

blz 71

Nieuw overnachtingsadres: Camere Mazzini 49, via Giuseppe Mazzini
49, 52037 Sansepolcro, cestellim@gmail.com. 2-pers € 40.

Etappe 09

blz 77

Hotel la Rotonda in Lama is ermee opgehouden.

Etappe 14

blz 105

Eremo di San Pietro in Vigneto heeft een ander telefoonnummer:
+39 334 945 05 01
https://goo.gl/maps/9BpFzXvR38RtimiL9

Etappe 15

blz 111

Ostello Francescano heeft een andere eigenaar. De nieuwe eigenaar
heet Flavio. info@locandafrancescana.it, www.locandafrancescana.it
+39 351 968 58 53
Ook de prijzen zijn stevig aangepakt: 2-pers € 90 incl. ontbijt en diner.

Etappe 23

blz 164

Er is iets fout gegaan in de nummering van de waypoints in de tekst.
(niet in de tracks)
Links onderaan: achter Cepparo invoegen (23.10)
Daarnaast: (23.10) veranderen in (23.11)
en: (23.11) veranderen in (23.12)
Volgende blz.: het Convento di san Giacomo (23.10) veranderen in
(23.13)

Etappe 24

blz 171

B&B Casa Simonetti is ermee opgehouden.

Etappe 29

blz 200

Zolang het bruggetje nog niet gebouwd is in de Via Piana, zie
rechterkolom, kan het graspad flink overwoekerd zijn door manshoge
distels en brandnetels. Daarom is het vandaag aan te bevelen met een
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lange broek te lopen en hooguit 200 m dit ongemak te accepteren omdat
het alternatief zeer onaantrekkelijk is. (Hele dag asfalt en een stuk
langer)
Etappe 30

blz 206

Evenals gisteren kan het pad vlak voor Castelnuova di Farfa
overwoekerd zijn met struiken en distels. In dit geval is het verstandig
een klein stukje terug te lopen en een andere toegangsweg naar
Castelnuova di Farfa te nemen.

Etappe 31

blz 213

B&B1913 heeft geen website meer, wel een Facebookpagina:
B&B1913
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