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RoutebeschrijvingRoutebeschrijvingRoutebeschrijvingRoutebeschrijving    dagetappesdagetappesdagetappesdagetappes    
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Basilica di Santa Croce, het vertrekpunt van onze Franciscaanse voetreis  

Altaar met crucifix van Cimabue (1265) in de Basilica di Santa Croce  
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01. Florence – Convento dell’Incontro – Pontassieve 

Over de heuvel vandaag naar de bergen van morgenOver de heuvel vandaag naar de bergen van morgenOver de heuvel vandaag naar de bergen van morgenOver de heuvel vandaag naar de bergen van morgen    

De drukte van Florence laten we snel achter ons wanneer we langs de Arno de stad verlaten. 

De eerste 5 km van onze tocht lopen we langs de rivier en genieten van al het leven dat de rivier 

met zich meebrengt. En dan ineens draaien we ervan weg en begint de weg te stijgen. Eerst 

door olijfgaarden richting Villa Vernalese, vervolgens richting Convento dell’Incontro waar we 

het hoogste punt van deze dag bereiken en van een geweldig uitzicht kunnen genieten. Daarna 

begint de afdaling naar Pontassieve, eerst geleidelijk over brede paden, later steiler via 

bospaadjes. Aan het eind van de dag hebben we een prachtige, maar stevige wandeling achter 

de rug, een goede opmaat voor de rest van onze reis. Onze etappe is wit-rood gemarkeerd, maar 

van verschillende routes. Recent ook als Via di Francesco in Toscane. Die is gemarkeerd met wit-

rood + Tau-teken en wordt aanvullend nog geel-blauw gemarkeerd, zoals in Umbria en Lazio.  
 

Afstand:Afstand:Afstand:Afstand:    20,20,20,20,8888    kmkmkmkm        Stijgen: Stijgen: Stijgen: Stijgen:     600600600600    mmmm    

Looptijd:Looptijd:Looptijd:Looptijd:    6:6:6:6:44440 uur0 uur0 uur0 uur    DalenDalenDalenDalen: : : :         555544440 m0 m0 m0 m    

Basilica di Santa CroceBasilica di Santa CroceBasilica di Santa CroceBasilica di Santa Croce    

In 1217 bouwde Franciscus met enkele minder-

broeders in het arme gedeelte van Florence een 

paar hutjes en een kapel. Ongeveer op dezelfde 

plek staat nu de Santa Croce, de kerk van het heilige 

kruis, de grote kerk van de franciscanen in Florence. 

Er is in deze gotische basiliek veel bijzonders te zien, 

zoals de graftomben van Michelangelo, Galileo, 

Machiavelli, Ghiberti en Rossini. De vele fresco’s van 

Giotto over het leven van Franciscus worden 

beschouwd als het mooiste wat hij heeft nagelaten. 

Naast de kerk staat een groot standbeeld van Dante 

Alighieri. Achter de sacristie is een winkel, waar o.a. 

Tau-tekens te koop zijn. Pelgrims halen in deze 

basiliek hun eerste pelgrimsstempel. 

De Santa Croce is geopend van 09:30 – 17:00 u. 

Waarschijnlijk zal Franciscus, toen hij aan zijn terug-

reis naar Assisi begon, stroomopwaarts langs de 

rivier de Arno hebben gelopen. Dat gaan wij nu ook 

doen.   

Franciscus en scènes uit zijn leven, Coppo di 

Marcovaldo (1245-1250), Basilica di Santa Croce 
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Onze tocht begint bij de    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce (01.01).(01.01).(01.01).(01.01). 

We nemen schuin naar links de Borgo Santa 

Croce en bereiken na 150 m de Via dei Benci 

die we naar links inslaan. Even later staan we 

bij de rivier de Arno. Rechtdoor, over de Ponte 

alle Grazie, lopen we naar de overkant en 

slaan linksaf.  

Na 1,9 km langs de Arno (Lungarno) bereiken 

we de Piazza Ravenna (01.0Piazza Ravenna (01.0Piazza Ravenna (01.0Piazza Ravenna (01.02)2)2)2). We steken over 

naar de Viale dell’Albereta en kiezen een van 

de parallelle fiets- en wandelpaden Lungarno. 

We lopen onder een dubbele brug door en 

bereiken 600 m verder, even voorbij een bar, 

een asfaltweg. 

Terugblik over de Arno op Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Santa Croce en Duomo van Florence (v.l.n.r.) 
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We volgen die schuin links 600 m, met nog 

steeds de rivier aan onze linkerhand. Dan 

verlaten we de Arno, want onze weg buigt 

naar rechts.Let op:Let op:Let op:Let op: Na 80 m, op een splitsing 

met kassen, verlaten we de naar links 

draaiende Via di Villamagna en nemen de 

schuin naar rechts stijgende eenrichtingsweg, 

de Via del Padule (01.03)(01.03)(01.03)(01.03). Na 800 m steken we 

bij stoplichten een drukke verkeersweg over. 

250 m verder bereiken we RimaggioRimaggioRimaggioRimaggio met aan 

onze rechterhand Trattoria Donnini. We lopen 

rechtdoor over de Via Vicchio e Paterno en 

passeren na 1 km de Chiesa di S. Lorenzo a 

Vicchio.

Ons pad langs de Arno, aan de horizon het hoogste punt van vandaag, met het Convento dell’Incontro 
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Even verder draaien we met de bocht mee 

naar rechts. Vlak na een restaurant zien we 

een wegwijzer (01.04)(01.04)(01.04)(01.04) met witwitwitwit----roodroodroodrood-4444. We 

volgen die rechtdoor, richting Innesto sent. 4a 

en Poggio Incontro, nog steeds over de Via 

Vicchio e Paterno. Na 500 m komen we op 

een driesprong, met de entree van Villa 

Baglioni aan onze linkerhand.  

We houden links aan en gaan dus langs de 

tuinmuur verder. Let op:Let op:Let op:Let op: 60 m verder krijgen 

we opnieuw een driesprong. We houden ook 

hier weer links aan, verlaten dus de Via 

Vicchio e Paterno en nemen de Via Vernalese.  

We negeren afslagen en bereiken na 400 m de 

bosrand met een driesprong. Achterom 

kijkend genieten we nog even van het 

geweldige uitzicht. Dan gaan we verder in de 

richting van de wegwijzer witwitwitwit----roodroodroodrood----4a 4a 4a 4a 

(Vernalese,    Incontro) over het brede pad 

tussen twee lage betonnen palen door. 

Daartussen is soms een ketting gespannen, 

maar die is niet bedoeld om wandelaars te 

weren. Onze verharde weg gaat hier over in 

een grindpad en verloopt tot Villa Vernalese 

wat minder steil. Onderweg zien we wit-rode 

markeringen. Het schaduwrijke pad biedt 

voortdurend mooie doorkijkjes en komt na 

800 m op een viersprong in het bos. Daar 

houden we rechts aan. Spoedig na een bocht 

naar rechts, komen we vanuit het bos in een 

olijfgaard en splitst ons pad    (01.05)(01.05)(01.05)(01.05).  

Hier nemen we het gemarkeerde pad schuin 

links, dat tussen muurtjes door omhoog gaat 

naar Villa VernaleseVilla VernaleseVilla VernaleseVilla Vernalese. Vlak voor het 

toegangshek van de villa nemen we links, bij 

wit-rood-4a,    een stenen trappetje naar boven. 

Even verderop beginnen we bij weer een witwitwitwit----

roderoderoderode markering aan een 1 km lang en 150 m 

stijgend stenig pad naar de Poggio 

dell’Incontro.
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We passeren deze vrij vlakke heuveltop (480 m) 

en lopen even licht dalend naar een halfopen 

bergweitje met een wegwijzer. We slaan hier 

en ook verderop niet af, maar blijven 

rechtdoor nog 250 m onze markering volgen. 

We klimmen daarbij in de richting van de 

antennemast op de heuvel L’Incontro (557 m).  

 

 Op een driesprong van paden (01.06)(01.06)(01.06)(01.06) 

met wegwijzers (verder: wit-rood-00, terug: 

wit-rood-4a) gaan we links omhooglinks omhooglinks omhooglinks omhoog. Even 

verder zien we ook onze eerste nieuwe 

markering witwitwitwit----roodroodroodrood----00000000 op een steen rechts. 

Deze markering via L’Incontro zullen we 

voorlopig volgen. 

Na 350 m stuiten we op een rustige asfaltweg. 

Daar gaan we naar links. Na 600 m is er bij 

een haakse bocht naar rechts een schitterend 

uitzicht over de omgeving. Pal na de bocht is 

de ingangspoort naar het 200 m verder fraai 

gelegen Convento delConvento delConvento delConvento dell’Incontro (01.07)l’Incontro (01.07)l’Incontro (01.07)l’Incontro (01.07).  

    
    

CCCConvento dell’Incontroonvento dell’Incontroonvento dell’Incontroonvento dell’Incontro    

Dit is het eerste franciscaanse klooster dat we 

tegenkomen. Het ligt op L’Incontro, de hoogste 

heuveltop van de omgeving ten zuidwesten van 

Florence. In de Middeleeuwen stond er een 

wachttoren en een kapel. In 1717 werd het onder 

leiding van San Leonardo da Porto Maurizio 

verbouwd tot klooster. Tijdens de 2e Wereldoorlog 

werd het grotendeels verwoest bij de slag om 

L’Incontro. Na de oorlog is het herbouwd. Nu wordt 

het gebruikt voor activiteiten en evenementen in de 

geest van Franciscus en biedt daarbij tevens 

onderdak aan groepen. 
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Over een brede golvende heuvelrug met heerlijke vergezichten begint de afdaling naar Pontassieve 
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Na het kloosterbezoek lopen we terug door 

de poort. We gaan rechtsaf en vervolgen de 

rustige asfaltweg. Dalend via twee 

haarspeldbochten en een groot kruisbeeld 

bereiken we na 1,4 km een minirotonde 

(01.08)01.08)01.08)01.08). We nemen de tweede weg rechts, de 

Via Poggio al Luco, gemarkeerd met wit-rood-

00. We wandelen nu 2 km lang over een 

brede golvende heuvelrug met heerlijke 

vergezichten. Na 300 m passeren we eerst 

een monumentale boerderij en dan de 

toegangsweg van nr 35. Nog 100 m verder 

slaan we linksaf naar een bospad. Dit komt na 

230 m uit in een bocht van een smalle 

asfaltweg. We lopen rechtdoor en gaan 100 m 

verder op een splitsing naar rechts. Na weer 

100 m passeren we een boerderij. Daar gaat 

de weg onverhard verder. Na 350 m bereiken 

we een splitsing met een wegwijzer bij een 

grote steen met markeringen (01.09)(01.09)(01.09)(01.09). 

 

We gaan rechtsaf en volgen nu de witwitwitwit----roodroodroodrood----1111 

gemarkeerde route naar RosanoRosanoRosanoRosano. Eerst door 

een veld bremstruiken en dan door halfopen 

vegetatie bereiken we na 700 m de villa 

Masso Tondo. We negeren het hier betonnen 

Chiesa di San Martino in San Prugnano 

Afdaling door loofbos over slingerende bospaadjes 

paadjes  afdaling door loofbos over slingerende paadjes 
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pad dat scherp naar rechts draait en lopen 

200 m rechtdoor naar de bosrand. Daar volgt 

een stevige afdaling door loofbos over 

slingerende paadjes. 650 m verder stuiten we 

op de tuinmuur van een afgelegen huis.  

Die volgen we naar rechts en komen uit op 

een asfaltweg. Aan de overkant daalt het 

bospad nog 200 m verder. Daar komen we 

opnieuw op een asfaltweg en gaan naar 

rechts. Na 200 m passeren we het eerste huis 

in San PrugnanoSan PrugnanoSan PrugnanoSan Prugnano en lopen af op de mooi 

gelegen Chiesa di San Martino (01.10)(01.10)(01.10)(01.10). 

 

We volgen de Via San Prugnano tot we na 

1,2 km in RosanoRosanoRosanoRosano komen. We passeren hier 

het benedictijnse nonnenklooster van Santa 

Maria Di Rosano, daterend uit de 8e eeuw 

met een Lombardische klokkentoren uit de 

12e eeuw (01.11)(01.11)(01.11)(01.11). Daar voorbij stuiten we op 

een verkeersweg (barbarbarbar) en gaan naar rechts. 

Na 100 m gaan we naar links en steken 

opnieuw de Arno over.  

 

We komen nu in PontassievePontassievePontassievePontassieve en volgen de 

weg naar rechts. Na 250 m verlaten we de 

verkeersweg en gaan rechtdoor om nog eens 

500 m langs de Arno te lopen. Dan nemen we 

een afslag naar links. We lopen onder een 

viaduct van de snelweg door en komen op 

een kruising. Onze route gaat licht ver-

springend rechtdoor (Via Silvio Pellico) en gaat 

na een minirotonde rechtdoor verder als Via 

Giuseppe Verdi. We volgen deze weg die naar 

rechts buigt tot nr 67. Hier tegenover nemen 

we de onderdoorgang van het station en 

steken daarna de Piazza della Stazione over.  

Vlak voor Pontassieve ligt het benedictijnse nonnenklooster van Santa Maria Di Rosano  
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Dan rechts op de Via Giuseppe Garibaldi en 

eerste weg links de Via Filicaia. Deze komt via 

trappen uit in het centrum van PontassievePontassievePontassievePontassieve    

(02.01)(02.01)(02.01)(02.01), op de Piazza Vittoria Emanuele II, het 

eindpunt van onze dag. 

 

Overnachten onderwegOvernachten onderwegOvernachten onderwegOvernachten onderweg    

    B&B Le Tre ColombeB&B Le Tre ColombeB&B Le Tre ColombeB&B Le Tre Colombe, di Alessandra e 

Chiara, Via di Terzano 79,  

50012 Bagno a Ripoli (FI). 

 055 631 807, 347 225 95 83, 

ale.secco@hotmail.it, 

www.bedandbreakfast.eu/nl/a/719812/ 

le-tre-colombe 

1-pers € 50, 2-pers € 80. Diner is mogelijk.  

 Vanaf (01.06) verder op wit-rood-00, na 

1 km scherp rechts op asfaltweg Via di 

Terzano, nog 450 m.  

 Terug naar (01.06) 

 

    B&B CasignanoB&B CasignanoB&B CasignanoB&B Casignano, di Maurizio e Christina,  

Via di Casignano 1, 50012, Bagno a Ripoli (FI). 

 055 699 104 en 340 396 06 48, 

info@bbcasignano.com, www.bbcasignano.com.  

1-pers € 50, 2-pers € 85. Diner is mogelijk. 

 Vanaf (01.06) verder op wit-rood-00, na 

1 km links verder op asfalt van Via di Terzano, 

volg wegwijzers B&B Casignano, na kruising 

Loc. Croce dei Frati dell’Incontro, nog 750 m. 

 Terug naar (01.06). 

Overnachten in Overnachten in Overnachten in Overnachten in PontassievePontassievePontassievePontassieve    

 Albergo I VilliniAlbergo I VilliniAlbergo I VilliniAlbergo I Villini, di Angela Batastini, 

Viale Armando Diaz 28, 50065 Pontassieve (FI). 

 055 836 81 40 en 347 172 06 96 

info@ivillini.it, www.ivillini.it,  

1-pers € 40, 2-pers € 50. Pelgrimskorting. 

 In de Via Giuseppe Verdi niet afslaan naar 

het station, maar 300 m doorlopen tot einde 

straat. Dan rechtsaf, nog 50 m langs de Sieve. 

 

 Leonardo’s roomsLeonardo’s roomsLeonardo’s roomsLeonardo’s rooms, di Leonardo e Maura,    

Via Piave 7, 50065 Pontassieve (FI). 

 360 923 824 en 055 836 81 92, 

info@leonardosrooms.it, 

www.leonardosrooms.it 

1-pers € 40, 2-pers € 65. 

Tweede verdieping van ‘jaren 70’-gebouw. 

 Vlak bij het eindpunt, voor de trappen in de 

Via Filicaia, 90 m naar links op de Via Piave. 

 

 Hotel ModernoHotel ModernoHotel ModernoHotel Moderno,    

Via Londra 5, 50065 Pontassieve (FI). 

 055 831 55 41, 

info@hotelmodernofirenze.it, 

www.hotelmodernofirenze.it. 

1-pers € 70, 2- pers € 75. 

 Neem halverwege de Via Silvico Pellico de 

Via Vienna, 1e straat rechts is de Via Londra. 
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Castello Nipozzano  
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02. Pontassieve – Diacceto – Consuma  

Op naar de Op naar de Op naar de Op naar de ApennijnenApennijnenApennijnenApennijnen    

Vandaag gaan we door een liefelijk landschap met weidse wijngaarden hoger en hoger de 

beboste bergen, in op weg naar de eerste pas. Onze route kiest oude verbindingswegen. Eerst 

over de beroemde bogenbrug over de Sieve, in de Middeleeuwen gebouwd om Florence met 

Casentino te verbinden. Later over de Via Vecchia Casentinese naar Diacceto. We beginnen met 

een aangename klim, gevolgd door een vrij vlak middendeel. De finale klim door vochtige 

hellingbossen is echter pittig. En dan merken we of we goed ingelopen zijn en zorgvuldig hebben 

afgewogen wat wel of niet meegaat in de rugzak. De route is wit-rood gemarkeerd, zowel met 

nummers als met Via di Francesco + Tau, soms zijn geel-blauwe markeringen toegevoegd. 

 

Afstand:Afstand:Afstand:Afstand:    11117777,,,,8888    km km km km     Stijgen: Stijgen: Stijgen: Stijgen:     1111060606060000    mmmm    

Looptijd:Looptijd:Looptijd:Looptijd:    6:6:6:6:22220 0 0 0 uuruuruuruur    Dalen: Dalen: Dalen: Dalen:         111144440000    mmmm    

 

We starten op de Piazza Vittorio Emanuele II 

(02.01)(02.01)(02.01)(02.01) gaan naar rechts op de Via Tanzini en 

lopen onder de klokkentoren door. Daarna 

houden we links aan en nemen de Via 

Ghiberti, een winkelstraat. Na 300 m gaan we 

naar rechts en lopen over de middeleeuwse 

bogenbrug, de Ponte Mediceo, over de Sieve, 

een zijrivier van de Arno. We genieten van het 

prachtige uitzicht op rivier en stad en slaan 

dan meteen linksaf, de Via del Molino. Na 150 

m slaan we rechtsaf, de Via Farulla. Na 100 m 

steken we via een zebrapad een verkeersweg 

over, de Via Forlivese, en nemen daar de 

smalle stijgende asfaltweg, de Via del Tirolo.  

 

Al snel steken we een spoorviaduct over en 

300 m verder negeren we een weg naar links.  

We blijven op het langzaam stijgende rustige 

asfaltweggetje gemarkeerd met witwitwitwit----roodroodroodrood-Via Via Via Via 

di Francescodi Francescodi Francescodi Francesco. Over deze oude weg richting 

Diacceto hebben we aan onze linkerhand 

langdurig weidse uitzichten over de 

wijngaarden rondom Castello Nipozzano. Dit 

wijngoed van de familie Frescobaldi 

produceert hier de exclusieve Chianti Rufina.  

Uitzicht vanaf de Ponte Mediceo over Sieve en Pontassieve 
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Na 3 km komen we op een kruising met een 

wegwijzer naar links richting Castello di 

Nipozzano, Chiesa di San Niccolò. Wij nemen 

de grindweg rechtdoor en bereiken 700 m 

verder een kruising met een groepje coniferen 

bij een eenzaam huis (02.02)(02.02)(02.02)(02.02).  

Let opLet opLet opLet op: we verlaten hier tijdelijk de wit -rood 

gemarkeerde Via di Francesco en kiezen een 

route die veiliger en mooier is. We slaan 

linksaf en houden het eenzame huis dus aan 

onze rechterhand. Alle afslagen negerend 

passeren we aan onze linkerhand een huis en 

even verder een wijnboerderij. 600 m na de 

afslag, net voorbij korte houten vangrails, 

slaan we rechtsaf het bos in over een stijgend 

grindpad. Op de splitsing na 250 m gaan we 

naar links en komen 150 m verder op een 

open plek met een kruising van paden en een 

wegwijzer....  

 

De wegwijzer vertelt ons dat we witwitwitwit----roodroodroodrood----21212121 

volgend over 15 min in DiaccetoDiaccetoDiaccetoDiacceto kunnen zijn. 

We gaan daarmee richting geel huis dat we 

vervolgens rechts laten liggen, lopen met de 

bocht mee naar links en volgen verder de 

markering. We passeren vlak voor Diacceto 

een biologische bakkerswinkel waar we ook 

koffie kunnen drinken: La Torre, Forno a legna.  

Op weg naar Diacetto over de Via del Tirolo 
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Over de rustige Via S. Builla komen we op een 

kruising met de drukke Via Casentinese. We 

steken die over via een zebrapad en lopen 

linksaf over het trottoir door Diacceto. Na 

300 m zien we links hotel Locanda Tinti () 

met een barbarbarbar    (02.0(02.0(02.0(02.03333)))). 350 m verder slaan we 

rechtsaf richting Ferrano en lopen over de Via 

I Villini. Na 350 m, net na een bocht naar links, 

gaat deze weg naar rechts onverhard verder 

(), maar wij niet. 

 

Wij volgen na de bocht de zeer rustige S.C. di 

Ferrano, gemarkeerd met witwitwitwit----roodroodroodrood----21212121 en witwitwitwit----

roodroodroodrood----Via di FrancescoVia di FrancescoVia di FrancescoVia di Francesco.    Ook zien we hier en 

daar een geel-blauwe markering. Na 2,2 km 

over de vrijwel vlakke weg komen we FerranFerranFerranFerranoooo 

(02.0(02.0(02.0(02.04444))))    binnen bij een kasteel en 350 m 

verder passeren we een kerk. Daarna draait 

de weg naar links en die blijven we volgen. Na 

1,1 km zien we rechts, op een verhoging, een 

oude kapel. Vlak daarna gaat de weg over een 

bruggetje en draait scherp naar rechts.  

Wij gaan hier linkslinkslinkslinks een bospad in met een 

wegwijzer (02.(02.(02.(02.00005555). ). ). ). Die meldt optimistisch dat 

het nog 1:45 u is naar ConsumaConsumaConsumaConsuma en dat we 

daarvoor witwitwitwit----roodroodroodrood----11111111 en witwitwitwit----roodroodroodrood----Via di Via di Via di Via di 

FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco moeten volgen.  Wegwijzer (02.05) 
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Ons wacht hier nog een stevige klim van 

550 m over een afstand van 7 km, gelukkig 

grotendeels in de schaduw. Waarschijnlijk zal 

die klim ons meer dan een uur kosten dan de 

wegwijzer aangeeft. Gerekend vanaf hier (op 

570 m), kruist onze stenige bosweg 2 km 

verder (op 820 m) het pad wit-rood-14. Wij 

gaan daar rechtdoorrechtdoorrechtdoorrechtdoor. We    klimmen verder 

door de vochtige bossen en komen na 1,6 km 

(op 930 m) op een splitsing bij een eenzaam 

huis (Lagacciollo). We houden links aan en 

gaan 600 m verder op een driesprong bij een 

gehucht (Podernuovo) rechtsaf. Nog 500 m en 

we stuiten we op een smalle asfaltweg bij een 

verlaten restaurant (02.06)(02.06)(02.06)(02.06).  

Een wegwijzer geeft aan dat we naar links witwitwitwit----

roodroodroodrood----6 6 6 6 over    de asfaltweg moeten volgen. We 

passeren na 700 m in een scherpe bocht naar 

links een bruggetje. 200 m verder nemen we 

scherp rechts een bospaadje omhoog. Dit 

gaat na 200 m bij een villa over in een smalle 

asfaltweg. 250 m verder, voorbij pizzeria La 

Baita, komt deze uit op een verkeersweg. We 

volgen die 850 m naar rechts om aan te 

komen bij ons eindpunt, de Chiesa di San 

Domenico in het dorp ConsumaConsumaConsumaConsuma (03.01)(03.01)(03.01)(03.01). 

 

 

Bus:Bus:Bus:Bus: Tussen Pontassieve en Consuma gaat 

7 keer per dag een bus, via Diacceto en Borselli. 

< Luca Piantini van Ospitale San Domenico in Consuma (l) en  

Marta Signi, hiking gids in Parco Nazionale Foreste Casentinese. 

Beiden zeer actief voor ‘I Cammini di Francesco in Casentino’. 
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    Overnachten onderweg DiaccetoOvernachten onderweg DiaccetoOvernachten onderweg DiaccetoOvernachten onderweg Diacceto    

    Locanda TintiLocanda TintiLocanda TintiLocanda Tinti,    di Stefano,    

Via Casentinese 65, Diacceto, Pelago (FI). 

 055 832 69 43; 331 869 67 20, 

info@locandatinti.it, 

www.locandatinti.it. 

1-pers € 70, 2-pers € 80; prijzen incl. ontbijt 

 

 B &B Un Altro PianetaB &B Un Altro PianetaB &B Un Altro PianetaB &B Un Altro Pianeta, di Andrea,  

Via I Villini 2/b, Diacceto, Pelago (FI). 

 055 832 62 03; 338 831 34 98, 

www.bed-and-breakfast.it/de, 

unaltropianeta2015@gmail.com. 

1-pers € 40, 2-pers € 55; prijzen incl. ontbijt, 

eenvoudig diner mogelijk.  

Andrea spreekt Engels, Frans. Bijzonder: 

kamers Afrikaans ingericht, prachtig uitzicht.  

 

Overnachten in ConsumaOvernachten in ConsumaOvernachten in ConsumaOvernachten in Consuma    

  Ospitale San Domenico roomsOspitale San Domenico roomsOspitale San Domenico roomsOspitale San Domenico rooms,  

di Luca Piantini (pelgrimsverblijf),  

Via Casentinese 355, 50060 Consuma (FI). 

 347 1993 121, elenac71@yahoo.it,  

2 pers € 50. Te reserveren per e-mail. 

 Naast de kerk in de hoofdstraat, eindpunt. 

 

 Hotel MiramontiHotel MiramontiHotel MiramontiHotel Miramonti, di Luciano Landini, 

Via Casentinese 61, Località Consuma 52010, 

Montemignaio (AR). 

 351 532 11 30,  

info@hotelmiramonti-ar.com, 

www.hotelmiramonti-ar.com. 

1-pers € 55, met diner € 70, 2-pers € 80 -100. 

 Loop over de verkeersweg 450 m door naar 

de Passo della Consuma, daarna nog 250 m. 

 300 m teruglopen, bij bar Il Valico rechtsaf. 

 

 Residence SbaragliResidence SbaragliResidence SbaragliResidence Sbaragli,  

Via Consuma 1/3, 52010 Pelago (FI) 

 335 6 298 298, davidbicci@gmail.com 

www.residencesbaragli.com, 2-pers € 60-70. 

 bij het eindpunt, rechterkant. 

  



38 

  



 

39 

Franciscaanse voetreis 

03. Consuma – Stia 

Lopen we nog wel goed?Lopen we nog wel goed?Lopen we nog wel goed?Lopen we nog wel goed?    

Het overkomt ons allemaal wel eens. We lopen lekker, praten met een reisgenoot of denken aan 

van alles en nog wat. En opeens vragen we ons af of we wel goed lopen. Te lang een markering 

niet gezien. Er klopt iets niet. De tekst geeft geen opheldering of we begrijpen het niet goed. 

Nog een keer lezen. Waar zijn we eigenlijk precies? Hebben we iets gemist? Hebben we wel de 

juiste markering gevolgd? Opletten dus. We steken vandaag de eerste beek over. Indien de 

afgelopen dagen weinig regen is gevallen, zal het niet moeilijk gaan maar droge beddingen 

kunnen in korte tijd veranderen in stromende rivieren. Dan moeten we waden of omlopen, soms 

langer dan ons lief is. De etappe is wit-rood gemarkeerd, zowel met nummers als met Via di 

Francesco + Tau. 

 

Afstand:Afstand:Afstand:Afstand:    14,14,14,14,9999    km km km km     Stijgen: Stijgen: Stijgen: Stijgen:     333333330000    mmmm    

Looptijd:Looptijd:Looptijd:Looptijd:    5555::::00000 uur0 uur0 uur0 uur    Dalen: Dalen: Dalen: Dalen:         999911110 m0 m0 m0 m    

 

Vanaf de kerk in Consuma (03.01)Consuma (03.01)Consuma (03.01)Consuma (03.01)    lopen we 

400 m verder in de richting van de Passo di 

Consuma. Net daarvoor, tegenover barbarbarbar 

Il Valico nemen we links een eerst stijgende 

en later dalende bosweg. We volgen de route 

witwitwitwit----roodroodroodrood----CT 00CT 00CT 00CT 00. Al gauw zien we een 

wegwijzer StiaStiaStiaStia. Vanaf ons bospad hebben we 

aan weerskanten fraaie vergezichten. 
 

Na 1,8 km komen we op een knooppunt van 

wegen en paden (0(0(0(03333.02).02).02).02). Onze route kruist de 

brede bosweg en duikt aan de overkant 

schuin rechts het bos in. Langs het dalende 

bospad zien we witwitwitwit----rodrodrodrodeeee    markeringen, soms 

met Stia erop. Na 600 m bereiken we een 

rustige asfaltweg, die we 90 m naar links 

volgen. Dan slaan we rechtsaf en nemen de 

verharde weg, richting GualdoGualdoGualdoGualdo. Na 150 m 

gaan we, voor de weg naar links buigt, bij huis huis huis huis 

nr. 25 nr. 25 nr. 25 nr. 25 en een waterkraan, naar rechts. 30 m 

verder op een splitsing houden we links aan. 

Na 200 m gaan we op een viersprong van 

paden naar links en 150 m verder, na een 

haakse markering op een boom, naar rechts. 

Nog 80 m en dan steken we onze eerste beek 

over en vervolgen ons pad naar boven. 

 

Let opLet opLet opLet op: 40 m na de beek, bij een boom met 

markering, het rechtdoorrechtdoorrechtdoorrechtdoor gaande graspad 

nemen. Na 150 m lopen we links om een 

boerderij. Daar gaan we schuin links verder en 

volgen het pad dat hier en daar witwitwitwit----roodroodroodrood of 

met gele Taugele Taugele Taugele Tau gemarkeerd is.  

 

Op een splitsing, 150 m 

na de boerderij, gaan 

we rechtsafrechtsafrechtsafrechtsaf. We houden 

een afrastering aan 

onze rechterhand en 

dalen verder het bos in.  

 

Na 80 m geeft een 

haakse markering op 

een boom aan dat we 

naar links moeten. 10 m 

verder staan we voor de 

volgende beek    ((((03.0303.0303.0303.03)))).  Bijenorchis 
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We steken deze beek over. Aan de overkant 

volgen we de beek naar links. We lopen in 

noordoostelijke richting verder en zien al 

spoedig weer markeringen op bomen. We 

klimmen nu 1 km verder tot een driesprong. 

Daar zijn we op het hoogste punthoogste punthoogste punthoogste punt (930 m) van 

vandaag en dalen af naar een schuilhut 

(03.04)(03.04)(03.04)(03.04), 700 m verder. We lopen vervolgens 

3 km over een voortdurend op een neer 

gaande bosweg en negeren allerlei zijpaden, 

waaronder de van rechts komende route 052. 

 

Vlak voor het dorpje Castel CastagnaioCastel CastagnaioCastel CastagnaioCastel Castagnaio 

bereiken we een asfaltweg. Nadat we daar 

naar rechts zijn gegaan, zien we na 100 m 

links een houten balustrade en een wegwijzer 

naar StiaStiaStiaStia. We nemen het pad dat achter de 

balustrade naar beneden gaat. Na 350 m op 

een soort vijfsprong rechtdoor naar beneden. 

Na 500 m kunnen we vaak het geruis van een 

beek horen, die we even later bij een al lang 

geleden ingestorte brug ((((03.0503.0503.0503.05) ) ) ) bereiken. We 

steken de beek over. Aan de overkant houden 

we op een splitsing links aan en volgen dus de 

witwitwitwit----roodroodroodrood markering naar Stia. Over een brede 

beschaduwde landweg passeren we na 1 km 

een groepje huizen. 700 m verder komen we 

bij een bord Sassi Bianchi (witte stenen) uit in 

de bocht van een rustige asfaltweg. We slaan 

linksaf en passeren na 1 km een brug over de 

Arno, die hier nog als bergrivier in de richting 

van Stia stroomt. Door het rivierdal komen we 

na 800 m op een drukke verkeersweg en slaan 

rechtsaf, richting Stia.Stia.Stia.Stia.  

We steken 250 m verder een stuk van deze 

weg af, schuin links over de Via di Pescaia. Na 

400 m komt deze weer uit op de verkeersweg 

en we lopen na weer 400 m Stia binnen. Op 

de eerstvolgende kruising slaan we rechtsaf 

bij het bord Area Attrezzata en dalen af 

( ) naar het Campo Sportivo. Bij een 

voetbalveld nemen we links de Vicolo S. 

Francesco naar het Centro Storico. Als we aan 

het eind van deze steeg achterom kijken, zien 

we een afbeelding van Franciscus. Hier op de 

Piazza Tanucci, in het middeleeuwse centrum 

van Stia, beëindigen we onze etappe bij de 

Santa Maria Assunta. 
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Franciscaanse voetreis 

Overnachten in StiaOvernachten in StiaOvernachten in StiaOvernachten in Stia    

    B&B Canto alla RanaB&B Canto alla RanaB&B Canto alla RanaB&B Canto alla Rana, di Giannino Giannini,,,,    

Via del Campo Sportivo 11, 52017 Stia (AR). 

 339 535 59 85 en 057 558 36 61, 

info@airamanna.it, canto-alla-rana-

bb.business.site. 1-pers € 35, 2-pers € 60. 

 200 m na afslag Area attrezzata links, hoek.  
 

    B&B La GuardiaB&B La GuardiaB&B La GuardiaB&B La Guardia, di Federica Meazzini, 

Piazza Tanucci 59, 521017 Stia (AR). 

 347 018 00 74 en 0575 582 456, 

laguardiabb@gmail.com. 

1-pers € 40, 2-pers € 60. 
 

    La Piazza UNO / DUOLa Piazza UNO / DUOLa Piazza UNO / DUOLa Piazza UNO / DUO, di Olga e Letizia, 

Piazza Tanucci 24, 52017 Stia (AR). 

 335 724 24 05, olgafiorini1947@gmail.com 
 

    AlbergoAlbergoAlbergoAlbergo    FalteronaFalteronaFalteronaFalterona, Piazza Tanucci 85, 

52017 Stia (AR).  

 0575 58 35 45, info@albergofalterona.it, 

www.albergofalterona.it. 1-pers € 49, 2-pers 

€ 54 (sterk variabel, tot max. € 35 hoger). 

Restaurant: aan de overkant. 

 

Afsluiting van de Corpus Domini processie op de Piazza Tanucci in Stia 

Vicolo S. Francesco     


