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Omleiding etappe 16, Valfabbrica –
Assisi, traject standbeeld Padre Pio tot
Basilica di San Francesco (91)
Probleem:
De 1,2 km lange toegangsroute naar Assisi over de Via Ponte dei Galli van (90) tot de Porta San
Giacomo wordt opnieuw ingericht en is ontoegankelijk, ook voor voetgangers.
De gemeente Assisi heeft een omleidingsroute uitgezet langs het riviertje de Tescio. Het begin van
deze cammino alternativo is met onderstaand bord aangegeven, op het kaartje van volgende pagina
aangeduid met “infobord cammino alternativo”.

Deze cammino alternativo blijkt momenteel echter overwoekerd en erg modderig. Bekend is dat dit
schaduwrijke rivierpad in het najaar en het vroege voorjaar na regen langdurig zeer nat kan blijven.
N.B. De op het kaartje aangegeven paden door het Bosca di San Francesco leiden na een klim van
100 m naar een afsluitbare toegangspoort van de Basilica di San Francesco. Deze toegangspoort is
vooral van najaar tot voorjaar te vroeg gesloten voor lopers die starten in Valfabbrica.
Het is nog niet duidelijk wanneer de ingrijpende werkzaamheden zijn afgerond en hoe de nieuwe route
gaat lopen. Daarom adviseren wij voor de periode van najaar t/m voorjaar de volgende aangepaste
omleidingsroute.
>>
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Aangepaste routebeschrijving
Editie 2019, etappe 16, blz 109
Blz 109, blok 1, vanaf regel 1 “Daar gaan we over asfalt naar links…” t/m blok 2, regel 5 “...in volle
glorie liggen.”
Vervangen door:“Daar gaan we over asfalt naar rechts. Na 750 m lopen we naar links een
parkeerplaats op in de richting van een bar. Achter de bar nemen we de voetgangersbrug over de
Tescio en volgen het voetpad naar rechts dat uitkomt om een asfaltweg. We passeren een hotel en
houden direct daarna links aan op de Piaggia di San Francesco. Deze rustige asfaltweg met beperkt
verkeer (inwoners) brengt voornamelijk voetgangers (pedoni) na een klim van 100 m bij de Porta Di
San Francesco. We gaan door de poort linksaf de Via Frate Elia. Even verder komen we op de door
colonnades omzoomde Piazza Inferiore die onze blik leidt en onze voeten stuurt naar de
indrukwekkende Basilica di San Francesco.“

Fv16.Omleidingsroute i.v.m. sluiting Via Ponte dei Galli (2020)
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Overzichtskaart met de reguliere route van etappe 16 (paars-roze lijn) met indicatie van afgesloten
traject van de Via Ponte dei Galli naar Assisi. De blauwe lijn toont de omleidingsroute vanaf het
standbeeld van Padre Pio tot de Basilica di San Francesco (91), met relevante waypoints en locaties
die in de routebeschrijving vermeld worden.

N.B. In de gids vind je het kaartje op blz 110. Het standbeeld van Padre Pio staat op de driesprong
links van “Molinaccio”. Voor de omleidingsroute ga je daar niet naar links naar (90) maar naar rechts.
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