
Franciscaanse voetreis, editie 2019 & gps-data versie 8.0 (2019) | 14-jul-2020  

20200714 RV_FV23. met omleidingsroute traject Il Fuscello (142) tot Cepparo.docx    1/2 14-Jul-20 

Omleiding etappe 23.Don Bosco -Poggio 

Bustone 

Probleem:  
Na het gesloten restaurant Il Fuscello (142) volgt onze route ongeveer 1 km lang de SR521 en slaat bij 

een wegwijzer (143) af naar het voetpad rood-wit-rood 2C. Dit voetpad is momenteel (20200712) 

even verderop geblokkeerd vanwege grootschalige bomenkap.  

 
 

Overzichtskaart van de hele etappe 23 inclusief omleiding, zie blauwe lijn.  

 

De omleiding begint bij punt (143) - op kaart gps waypoint 23.143 - en daalt over de SR 521 in ca 10 

km naar Valliola. Daar slaan we af richting Rivodutri langs een geel-blauw bord van de Via di 

Francesco (VdF) en slaan direct daarna links af over een smalle asfaltweg. We volgen nu de VdF met 

doorgaans geel-blauwe markeringen en borden. We negeren na 50 m een weg naar rechts. 400 m 

verder gaan we scherp rechts en lopen langs de bosrand en houden een loods aan onze rechterhand.   

Op de volgende splitsing bij de ingang van het bos verlaten we de VdF en houden rechts aan.1 Na 1,8 

km bereiken we Cepparo. Hier eindigt de omleiding, want van links komt hier de hoofdroute die we 

die naar rechts volgen tot Poggio Bustone.  

 

Routegegevens van de etappe 23 vinclusief omleiding: 

Afstand: 26,1 km | Stijgen: 600 m | Dalen: 1000 m | Looptijd: 8:30 u. 

Zie detailkaart en hoogteprofiel op volgende pagina 

 
1 We adviseren hier NIET LINKS aan te houden op de VdF naar de Faggio di San Francesco. Want dan wacht ons 

tot Cepparo nog een afstand van ruim 5 km met een forse klim en afdaling van elk 300 m (zie de rode lijn op de 

kaart). Vanwege de omleiding wordt de etappe dan wel erg zwaar!  



Franciscaanse voetreis, editie 2019 & gps-data versie 8.0 (2019) | 14-jul-2020  

20200714 RV_FV23. met omleidingsroute traject Il Fuscello (142) tot Cepparo.docx    2/2 14-Jul-20 

GPS-tracks 
 

 Beschikbaar:  

 

 
Details omleidingsroute 

 

 
Hoogteprofiel 

 

Ruud Verkerke 


