
 

Verslag van Passo della Cisa tot Badia Prataglia over de GEA 
(Grande Escursione Appenninica) 

 

door 

 

Jos de Ridder  en Jan Leussink 

 

 

 

 

In jaarlijkse etappes zijn we onderweg naar Rome   

 

 

Jaar        traject                                                                        route                                                       

 

km 

2000      Leerdam – Alpen (nabij Xanten Duitsland)         Lingepad en E8                                      182          

2001      Alpen – Bad Münstereifel                                    E8                                                            261,5 

2002      Bad Münstereifel -  Marienthal (nabij Worms) E8                                                            288,5 

2003      Marienthal – Pforzheim      E8 en E1                                                  221 

2004      Pforzheim – Feldberg Bärental   E1                                                            207 

2005      Feldberg Bärental – Wattwil (Zwitserland) E1                                                            228 

2006      Wattwil – Airolo             E1                                                            153 

2007      Airolo – Pavia (Italië)           E1                                                            293 

2008      Pavia – Passo della Cisa      eigen route en Via Francigena                195 

2009      Passo della Cisa – Abetone             G.E.A.                                                     117 

2010      Abetone – Passo del Muraglione   G.E.A.                                                     134          

2011 Abetone – Pracchia    GEA      32 

 Passo del Muraglione – Badia Prataglia  GEA      36 

                                                                                                                                                          2348  

 

 

 

 

 

 

    Een jaar is voorbij gevlogen.  Zomervakantie 2009 begint vandaag voor mij; gisteren 

was mijn laatste werkdag.  Rosalie moet nog even doorwerken in haar nieuwe baan als 

roostermaker op het JBC.  Jan heeft “altijd vrij” sinds zijn pensionering in januari en de 

afronding van zijn werk bij de gemeente Culemborg als Z.Z.P.-er in mei. Dankzij een 

strakke planning is alles toch weer op tijd ingepakt. 

 

 



 

ETAPPE 89 :  

PASSO  DELLA  CISA - RIFUGIO  MARIOTTI   

/ LAGO  SANTO  PARMENSE 
 

VRIJDAG 24 JULI 2009 

 

Vooraf : 
 

* Borgo val di Taro – Passo della Cisa ( via Berceto ) :   45 km. 

 

* Passo della Cisa – Lago Santo Parmense 18,0 km. 

 

* Vermoedelijke wandeltijd : 6 uur. 

 

* Totaal afstand is bij benadering, omdat de gids een etappe beschrijft van Montelungo  

 naar Lago Santo Parmense ipv Passo della Cisa naar Lago Santo Parmense. 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino / Parmense Est – 1 : 50.000 

 

* Routeverloop : GEA = 00 , laatste stukje : 727 A – 729 - 723 

 

* De GEA volgt vandaag in principe steeds de hoofdkam van de Apennijnen, de grens  

 tussen Toscana en Emilia Romagna.  Tbv de overnachtingen wijken we van de  

 hoofdkam af, iets naar het noorden : Emilia Romagna. 

 

1.041 m. Passo della Cisa         

1.229 m. Monte Valoria 

1.243 m. Groppo del Vescovo     4,0 km. 

1.401 m. Monte Fantanini 

1.379 m. Monte Beccara 

1.265 m. Passo Cirone    11,0 km. 

1.444 m. Bochetta della tavolo 

1.600 m. Capanna del Braiola 

1.507 m. Lago Santo Parmense   18,0 km. 

 

Totaal stijgen :  1.000 meter / Totaal dalen :  450 meter. 

 

Overnachting : 

Rifugio Mariotti ( CAI  = Italiaanse Alpen Club )  

( Hut stamt uit eind 19
e
 eeuw / lijkt vrij eenvoudig onderkomen ) 

0521 889334 

caiparma@hotmail.com                 valenti_claudio@libero.it  

42 slaapplaatsen / Halfpension Ⓤ 41,50 ( Leden Ⓤ 33,00 

http://www.caiparma.it/index.html?http%3A//www.caiparma.it/rifugio.html 

http://www.caiparma.it/index.html?http%3A//www.caiparma.it/rifugio.html


 

Half zeven gaat de wekker.  Na een vlot ontbijt rijden we half acht weg. Jan van Wolferen 

brengt ons met zijn auto naar de Passo della Cisa, waar we vorig jaar geëindigd zijn. Het is een 

uurtje rijden, dus half negen gaan we echt op pad.  

 

Het eerste stukje, terug naar de Monte Valoria, hebben we vorig jaar ook 

gelopen. Nu is het echter heel erg nevelig / mistig. Uiteraard is er 

nauwelijks uitzicht.   We lopen in korte broek en zonder trui, dat kan 

net. Bij de Monte Valoria hebben we vorig jaar een kokertje met de 

voorgenomen wandeldagen 2009 begraven. We vinden het niet terug; 

misschien omdat de wegwijzers vervangen lijken te zijn. De route volgt 

nu de graat.  Soms moeten we goed kijken in de mist hoe de route 

verloopt. Naast de mist waait het ook hard; er staat op de graat een 

stormachtige wind.  

 

We krijgen nu achtereenvolgens de Groppo del Vescovo en dan verder omhoog naar de Monte 

Fontanini, waar we bijna vanaf stormen. Ietsjes lager bereiken we wat boompjes, om “uit de 

wind” een kop thee te drinken.  Als we verder gaan lopen, zien we ineens dat de nevels gaan 

optrekken en uiteindelijk wordt het overwegend zonnig. We dalen af naar de Passo di Cirone, 

kruisen de asfaltweg en pauzeren even verder bij een kapelletje voor de lunch. We hebben 

bruine broodjes en gebakken ei meegekregen en dat smaakt prima.  

 

Het eerste deel naar deze pas ging erg vlot.  Het tweede deel gaat veel meer tijd kosten.  De 

paden zijn steiler en veel steniger, zodat goed doorlopen onmogelijk is. Aanvankelijk lopen we 

door alpenweiden vol prachtige bloemen. Daarna komt door een bos een veel te steile klim. We 

moeten bijna recht de berg op. Ik loop voorop en dan gebeurt er iets heel erg vervelends : een 

grote steen schiet los, ik roep naar Jan, maar die kan de steen niet meer ontwijken. Hij probeert 

met zijn stok nog iets te doen, maar de stok knakt en de steen raakt de linkerknie van Jan. Het 

vervelende resultaat is een pijnlijke knie door een grote bloeduitstorting.  Na iets van de schrik 

bekomen te zijn, lopen we toch door, dat kan ook moeilijk anders. Wel doen we het een stuk 

rustiger. 

 

Uiteindelijk komen we op de Monte Fosco ( 1.680 

meter ).  Toch is het niet zo, dat we nu alleen nog 

maar gaan dalen. Het blijft op en neer gaan over een 

vaak erg lastig pad. Ook vraagt Jan nu meer 

rustpauzes - heel begrijpelijk - dus we zijn nog 

geruime tijd onderweg. We komen langs diverse 

splitsingen, maar de wegwijzers zijn prima in orde. 

We verlopen ons dus niet en dalen uiteindelijk af naar 

Lago Santo Parmense, een prachtig bergmeer, waar 

ook Rifugio Mariotti ( 1.507 meter ) ligt. Om vijf uur 

zijn we er, dus we waren 8½ uur onderweg voor de 

eerste 18 kilometer van dit jaar ( Totaal : 2.047 km. ). Het begin van de Grande Escursione 

Appenninica is gemaakt.  Helaas een onfortuinlijk begin.  Op ons verzoek krijgt Jan een 

verband.  Hoewel er geen douches zijn, frissen we ons toch wat op.  Daarna is het tijd voor een 

biertje. 

De avondmaaltijd is prima verzorgd. Vooraf pasta met vlees / groentenmix, dan kip met 

aardappelen, champignons en spinazie en stukjes taart met cappuccino toe. Natuurlijk drinken 

we ook een halve liter rode wijn. Rond negen uur gaan we naar boven om ons gereed te maken 

voor de nacht.  



 

ETAPPE 90 :  

LAGO  SANTO  PARMENSE - PRATO  SPILLA 

 

ZATERDAG 25 JULI 2009 
 

Vooraf : 
 

* Lago Santo Parmense - Prato Spilla 12,5 km. 

 

* Wandeltijd : 5.30 uur. 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Routeverloop : Start 723 / 719 ( A ) / 00 / 705 

 

* Ook vandaag volgt de GEA in principe steeds de hoofdkam van de Apennijnen. 

 

* Kaart : Alto Appennino / Parmense Est – 1 : 50.000 

 

1.507 m. Lago Santo Parmense    

1.780 m. Monte Aquila 

1.687 m. Passo delle Guadine 

1.796 m. Monte Brusa 

1.680 m. Passo di Badignana 

1.837 m. Monte Matto     6,5 km. 

1.817 m. Monte Paitino 

1.859 m. Monte Sillara 

1.794 m. Passo di Compione 

1.835 m. Monte Bragalata 

1.710 m. Passo del Giovarello 

1.527 m. Capanna Biancani 

1.351 m. Prato Spilla   12,5 km. 

 

Totaal stijgen :  580 meter / Totaal dalen :  740 meter. 

 

Overnachting : 

Hotel Rifugio Prato Spilla ( Ski-oord ) 

0521/890194 

Overnachting met ontbijt : € 35,00 per persoon. 

http://www.pratospilla.pr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=37 

 

Lijkt een overnachtingsadres, ingericht op grote aantallen ski-gasten in de winter. 

( Zelfbedieningsrestaurant ) 

11-06-2009 : Email voor reservering weggestuurd / Komt onbestelbaar terug. 

23-06-2009 : Telefonisch reservering vastgelegd. 

http://www.pratospilla.pr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=37


 

Vannacht hebben we goed geslapen.  We waren gelijk vertrokken en maar weinig wakker „s 

nachts. Vijf voor half zeven loopt de wekker af. Gelukkig kan Jan aangeven dat het wat beter 

gaat met zijn knie. Het verband blijft er voorlopig nog wel om. Om zeven uur staat het ontbijt 

voor ons klaar : thee - brood - jam.  Als we om brood voor onderweg vragen, krijgen we dat zo 

kosteloos mee. Een erg vriendelijke Rifugio, vatten we samen.  

 

Half acht gaan we op pad. Eerst weer terug langs het meer, dan bij de splitsing met de 723, 

volgen we de 719 door een mooi bos in de schaduw omhoog. Bij de Passo delle Guadine 

bereiken we de hoofdkam weer.  Vandaag is het mooi zonnig weer, de wind is veel minder dan 

gisteren en alleen „s middags ontstaan 

hittewolkjes. Het zicht is ook helder, we 

zien overal de toppen van de 

Apennijnen, maar ook het dal, waar 

Pontremoli in ligt en zelfs de 

besneeuwde toppen van de Alpen. De 

wind zorgt ervoor dat we het niet heet 

krijgen, natuurlijk is het wel geregeld 

warm.  

 

Het gidsje waarschuwt bij harde wind niet de kam te volgen, maar wij kunnen dat nu wel doen. 

We klimmen vlot omhoog naar de Monte Brusa, waar we een eerste kop thee drinken.  Dan 

omlaag naar de Passo di Badignana. Het pad is lastig, vaak vol stenen, die door de dichte 

begroeiing dan weer niet te zien zijn. Soms gaan we langs een afgrond, zodat extra 

voorzichtigheid geboden is. Vlot opschieten doen we zo natuurlijk niet.  

 

De tocht is zeer inspannend, maar toont prachtige vergezichten. Ook 

komen we door open plekken, waar talloze bloemen groeien. De klim naar 

de Monte Matto is zwaar, vooral omdat er nog een stuk volgt, juist als wij 

denken er te zijn.  We drinken nog een kop thee en gaan dan verder over 

de graat - omlaag en omhoog - tot we uiteindelijk de Monte Sillara 

bereiken, met 1.859 meter het hoogste punt tot nu toe in de Apennijnen. 

We eten brood met kaas en rusten een tijdje.  

 

Via het al vertrouwde lopen over de graat, gaan we naar de Passo Compione, daarna richting 

Monte Bragalata. Volgens het gidsje kun je vermijden helemaal over de top te gaan.  We zien 

inderdaad een pad, dat langs de kam gaat, volgen dat maar komen niet uit, waar we denken uit te 

komen. Met behulp van goede kaart-analyse en terrein-oriëntatie komen we op route 707, die 

ons naar de splitsing met de 705 brengt. Die volgen we, eerst door open terrein en dan door bos 

omlaag.  Bij een open gedeelte ten behoeve van ski-pistes ontbreekt de markering.  We zoeken 

weer en vinden de markering weer terug. Over een steile - moeizaam lopende skipiste - dalen we 

af tot in Prato Spilla.  Het is half vijf, dus we waren 9 ( ! ) uur onderweg voor deze 12,5 

kilometer. ( Totaal : 2.059,5 km. ). 

 

Er is even gedoe met de hotel-receptie, die beweert dat wij voor 1 dag eerder gereserveerd 

hadden, maar uiteindelijk krijgen we een kamer. Bij een winkeltje, naast de tegenoverliggende 

stoeltjeslift, kopen we nieuwe stokken voor Jan. Gelukkig is het behoorlijk goed gegaan met zijn 

knie. We drinken twee bier ( per persoon ), eten een schaal chips leeg en gaan ons opfrissen.  Nu 

kunnen we wel douchen. De avondmaaltijd is laat, misschien ook, omdat er tot zeven uur een 

bruiloft was.  Half negen eten we : soep met tortellini, sla - (kalfs) vlees - frites - rode wijn.  Het 

smaakt prima, maar we zijn ook blij als we half tien naar onze kamer kunnen gaan.  



 

ETAPPE 91 :  

PRATO  SPILLA - PASSO DEL CERRETO 

 

ZONDAG 26 JULI 2009 
 
Vooraf : 
 

* Prato Spilla - Passo del Cerreto 15,5 km. 

 

* Wandeltijd : 6.20 uur 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino / Parmense Est – 1 : 50.000 en  

Alto Appennino Reggiano ( = nummer 4 ), ook 1 : 50.000 

 

*  Routeverloop : 703 – 659 – 673 – 671 – 00 

 

 

1.351 m. Prato Spilla 

1.500 m. “Zadel “ / Passage van een kam. 

1.153 m. Stuwdam Lago Paduli 

1.580 m. Rifugio Citta di Sarzana    7,5 km. 

1.375 m. Ghiaccioni 

1.753 m. Passo Pietra Tagliata 

1.504m. Prataccio 

1.271 m. Passo dell’ Ospedalaccio 

1.261 m. Passo del Cerreto   15,5 km. 

 

Totaal stijgen : " 930 meter / Totaal dalen : " 1.030 meter. 

 

Overnachting : 

Albergo Ristorante Bar “Alpino” 

Via Provinciale 1  

Passo del Cerreto 

0522 – 898105( internet ) 

0522 – 714012 ( internet ) 

0522 – 898151 ( gidsje ) 

www.albergoristorantebaralpino.sitonline.it 

Email : albergoalpino@libero.it 

11-06-2009 : Email verstuurd tbv reservering 

12-06-2009  Onbestelbaar teruggekomen. 

http://www.albergoristorantebaralpino.sitonline.it/


 

Vannacht hebben we goed geslapen, hoewel het vrij warm was op de kamer. Ik ben al een tijdje 

wakker, als de wekker vijf voor half acht afloopt. Vroeg ontbijten kan in dit hotel niet. Acht uur 

kunnen we terecht, maar dan staat er ook een prima ontbijt gereed. Half negen gaan we op pad. 

De start is goed te vinden : route 703, geleidelijk omhoog naar Lago Verdarano. Daar moeten we 

even goed zoeken en zien dan aan de overkant van het meer wegwijzers.  Jan ziet hier een grote 

slang : oppassen dus in grasgebieden ! 

 

Bij het volgende meertje - Lago Scuro - raken we de markeringen helemaal kwijt. Met behulp 

van de kaart besluiten we langs het meer, of liever over de drooggevallen bodem, te lopen.  Dan 

vinden we de markeringen terug en volgt een zeer steile klim over een slecht pad.  We bereiken 

de kam, drinken een kop thee en gaan gelijk weer steil dalen. Zo bereiken we het Lago Scuincio.  

Even niet opletten en we missen een afslag.  Na een paar honderd meter vertrouwen we het niet, 

raadplegen de kaart en zien dat we terug moeten.  

 

Nu zien we het juiste pad en dalen af naar de asfaltweg.  We moeten nu naar de andere kant van 

het stuwmeer ( Lago Paduli ) en kunnen de goede route daarheen niet vinden. Bij de stuwdam 

zelf is alles met prikkeldraad afgesloten. Na wat heen en weer lopen en zoeken, besluiten we 

over de asfaltweg naar de andere kant te lopen. Daar vinden we inderdaad de aanwijzingen naar 

Rifugio Citta di Sarzana.  We beginnen aan de klim, pauzeren nog een keer voor een kop thee en 

zetten dan de klim voort. Het eerste deel gaat heel geleidelijk; het tweede deel is veel steiler. 

Bovendien duurt het dan nog vrij lang voor we de hut zien.  

 

Zo komen we bij de mooi gelegen Rifugio Citta di 

Sarzana.  Op deze zondagmiddag is het echter wel erg 

druk. We bestellen soep en moeten binnen zitten, omdat 

buiten alle tafels vol zijn. De linzensoep smaakt redelijk 

en is in elk geval voedzaam. Dat moet ook wel, want als 

we om twee uur vertrekken moeten we nog een lang stuk.  

Ook vandaag hebben we veel meer tijd nodig dan 

aangegeven in het gidsje. Het is vandaag weer mooi weer. 

In de ochtend schijnt de zon uitbundig; gelukkig lopen 

wij dan vooral in de schaduw. In de middag zijn er meer 

wollen, zodat we nauwelijks in de zon lopen.  

 

Lopende langs het meertje, vlak bij de hut, spreekt iemand ons aan over de verwondingen aan de 

knie van Jan. Hij opent zijn rugzak en haalt een elastische kniekous te voorschijn, precies wat 

we nodig hebben. We krijgen die kous te leen, met het adres om hem na afloop van onze tocht 

terug te sturen :      

        Soliani Vittorio 

                                 Via Walpot 7 

42100 Reggio Emilia 

0039 - 335 768 03 22 

 

 

 

We waarderen deze behulpzaamheid zeer.  Snel 

vervolgen we onze weg, want het is nog lang.  Na een 

kort stukje op gelijke hoogte, maar over een 

onmogelijk blokkenveld, volgt een hopeloos steile afdaling tot we eindelijk in Ghiaccioni zijn.  

We pauzeren weer even.  Verder lopend, twijfelen we opnieuw, omdat het route nummer op een 



 

boom niet klopt volgens de kaart en omdat we de verkeerde richting uit lijken te gaan. We lopen 

terug naar de wegwijzer op Ghiaccioni.  We horen mensen omlaag komen, informeren bij hen en 

dan blijkt dat we toch op de goede route zaten. Vol goede moed, maar weer een half uur 

verloren, beginnen we aan de klim naar Passo Pietra Tagliata, 1.753 meter. Het lijk een alpine 

klim, omdat we langdurig door alpenweiden klimmen.  Natuurlijk vermoeiend na zo‟n lange 

dag, maar wel over een redelijk pad.  

 

Kwart voor vijf zijn we boven.  Nog even rusten en nu volgt een lange afdaling.  Opnieuw 

inspannend, maar wel te doen. Via Prataccio en de Passo dell‟Ospedalaccio dalen we af naar de 

Passo del Cerreto, die we al geruime tijd zien liggen.  Gelukkig is het laatste stuk vrijwel vlak. 

Om zeven uur, na 10½ uur onderweg geweest te zijn, zijn we op onze bestemming.  We 

schrijven voor alle verkeerd lopen in elk geval 1 kilometer bij de dag afstand, die daarmee op 

16,5 km. uitkomt ( Totaal : 2.076 km. ). 

 

We zijn uiteraard zeer moe, maar ook voldaan.  Onderweg hebben we eerlijkheidshalve 

getwijfeld of we er ooit zouden komen.  We hebben ook al besloten de planning om te gooien.  

Morgen gaan we niet verder dan de Passo della Pradarena !  We willen dan vrijdag in Abetone 

eindigen en zaterdag naar Borgotaro terugreizen.  

 

Na een vlotte douche, gaan we eten.  Natuurlijk beginnen we met twee bier, dan tagliatelle met 

paddestoel, gevolgd door omelet met paddestoel, gemengde sla, rode wijn en elk twee 

cappuccino toe. 



 

ETAPPE 92 :  

PASSO  DEL CERRETO  - PASSO DI PRADARENA 

 

MAANDAG 27 JULI 2009 

 

Vooraf : 
 

* Passo del Cerreto - Passo di Pradarena - Rifugio Battisti 23,5 km. 

 

* Wandeltijd : 8.30 uur 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino Reggiano ( = nummer 4 ), 1 : 50.000 

 

*  Routeverloop : 00 – ( Laatste stukje : 633 – 635 ) 

 

 

1.261 m. Passo del Cerreto  

1.700 m. Bivacco Rosario 

1.895 m. Monte La Nuda 

1.669 m. Passo Belfiore      7,5 km. 

1.511 m. Passo Cavorsella 

1.579 m. Passo di Pradarena ( Hotel )   11,0 km. 

 

******************************************************************** 

1.619 m. Passo della Comunella 

1.830 m. Monte di Soraggio    17,5 km. 

1.786 m. Le Porraie 

1.625 m. Passo di Romecchio    19,5 km. 

1.740 m. Rifugio Bargetana ( prive / drinkwater ) 

1.781 m. Passo di Lama Lite 

1.771 m. Rifugio Battisti    23,5 km. 

 

 

Vooraf was het dus de bedoeling na de Passo di Pradarena door te lopen naar de 

Rifugio Battisti, maar we hebben besloten in afwijking van bovenstaande indeling, 

daar toch twee etappes van te maken ! 



 

Vannacht hebben we niet goed geslapen. Of het nu de vermoeidheid was, de warmte op de 

kamer, de slappe spiraal van het bed, de herrie in het hotel of een combinatie van zaken ?  Half 

zeven staan we op, zeven uur is het ontbijt.  Het is goed verzorgd; de rekening ook : € 147 in 

totaal !  Vooral het avondeten was duur.  We hadden al zorgvuldig gekozen, gezien de prijzen op 

de menukaart, maar € 4,50 voor 1 cappuccino, ook al smaakt die goed, is wel erg heftig.  

 

Half acht gaan we op pad.  Eerst volgen we de asfaltweg richting 

Cerreto Laghi. Dan takt onze route af.  De wegwijzers en markeringen 

zijn hier weer prima. Aanvankelijk verloopt de stijging erg geleidelijk, 

in het bos wordt het steiler en het laatste stuk door de alpenweide is 

onprettig steil omhoog. Gelukkig doen we bijna de hele klim in de 

schaduw. Met wat korte rust-pauzes bereiken we in 2¼ uur de graat.  

In 10 minuten zijn we dan op de top van de Monte Nuda, 1.895 meter, 

vooralsnog het hoogste punt van onze tocht dit jaar. Naast de prachtige 

wilde bloemen, die overal groeien, is het uitzicht fantastisch. Vandaag 

is het vrijwel onbewolkt en ook vrij helder. We zien zelfs de zee bij La 

Spezia.  

 

Wat we niet zien, is hoe onze route verder gaat. Een stuk verder zien we het pad wel lopen. Na 

wat zoeken, vinden we een ongemarkeerd paadje, dat afdaalt naar enkele ski-liften. Van daar af 

kunnen we een pad in de goede richting volgen en even later komen we weer op de gemarkeerde 

route. Het blijft ons onduidelijk hoe we dat boven hadden moeten doen. Nu volgt een lang stuk, 

zonder grote hoogteverschillen, maar over een smal pad, vaak stenig, zodat we niet vlot 

opschieten. Voor het eerst lopen we nu een lang stuk door de zon. Later op de dag brengt de 

wind verkoeling.  

 

We houden nog een thee-pauze, komen dan bij de 

Passo Belfiore en even verder in het bos. Daar 

houden we opnieuw pauze, we eten een stuk 

cervelaatworst en drinken nogmaals thee. Nu volgt 

het laatste stuk.  Eerst vrijwel op hoogte over een 

goed pad, dus genieten van het uitzicht, daarna 

omlaag, ook over een goed pad door het bos naar de 

Passo Cavorsella. Tot slot over een breed 

karrenspoor nog weer 60 meter omhoog naar de 

Passo di Pradarena. Om tien voor half drie zijn we 

er; we waren dus 6¾ uur onderweg voor deze 11 

kilometer ( Totaal 2.087 km. ).  

 

Bij de pas wacht ons een vervelende verrassing : het hotel is vandaag dicht. We spreken een 

Italiaans echtpaar, dat buiten zit, aan.  Zij bellen voor ons - na wat zoekwerk - de eigenaar 

mobiel.  Die zegt toe tussen zes uur en half zeven te komen, zodat we toch hier kunnen 

overnachten. Wij installeren ons in de schaduw op twee tuinstoelen.  Van de Italianen krijgen we 

een fles water en we “doden” de tijd met lezen en schrijven.  

 

Rond vijf uur arriveren twee Engelsen, die de GEA in 

omgekeerde richting lopen. Zij hebben gisterenavond gebeld 

om te reserveren. Kwart voor zes komt keurig de eigenaar en 

we worden vriendelijk ontvangen. ( Hij belt voor ons Rifugio 

Battisti om te zeggen dat we een dag later komen. ).  Omdat 



 

we geen twee-persoons bed willen, krijgen we een kamer beneden ( Rifugio genaamd ).  Een 

keurige kamer met vier losse bedden, voor ons alleen. We hebben ook de beschikking over een 

goede badkamer, nu wel met warm water.  

Natuurlijk drinken we een glas bier en eten uitstekend : vooral regionale specialiteiten, o.a.  

pannenkoekjes met paddestoel - vlees ( lamsvlees ) - gebak toe.  Smaakt allemaal uitstekend. 

Natuurlijk schuift onze Engelse GEA loper even aan voor een praatje.   

 



 

ETAPPE 93 :  

PASSO  DI  PRADARENA  - RIFUGIO  BATTISTI 

 

DINSDAG 28 JULI 2009 

 

Vooraf : 
 

* Passo del Cerreto - Passo di Pradarena - Rifugio Battisti 23,5 km. 

 

* Wandeltijd : 8.30 uur 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino Reggiano ( = nummer 4 ), 1 : 50.000 

 

*  Routeverloop : 00 – ( Laatste stukje : 633 – 635 ) 

 

( 1.261 m. Passo del Cerreto  

1.700 m. Bivacco Rosario 

1.895 m. Monte La Nuda 

1.669 m. Passo Belfiore      7,5 km. 

1.511 m. Passo Cavorsella  ) 

 

******************************************************************** 

 

1.579 m. Passo di Pradarena ( Hotel )   11,0 km. 

1.619 m. Passo della Comunella 

1.830 m. Monte di Soraggio    17,5 km. 

1.786 m. Le Porraie 

1.625 m. Passo di Romecchio    19,5 km. 

1.740 m. Rifugio Bargetana ( prive / drinkwater ) 

1.781 m. Passo di Lama Lite 

1.771 m. Rifugio Battisti    23,5 km. 

 

Totaal stijgen : " 1.150 meter / Totaal dalen : " 600 meter. 

 

Overnachting : Rifugio Battisti ( CAI ) 

Via Lima Lite 1 

42039 Ligonchio 

0039-0522897497 

Halfpension Ⓤ 46,00 ( Leden Ⓤ 38,00 ) 

27 slaapplaatsen 

Email : info@rifugiobattisti.it 

http://www.rifugiobattisti.it/index.php 

 

Vandaag dus het tweede deel van een vooraf als een etappe gepland traject. 

 

 

mailto:info@rifugiobattisti.it
http://www.rifugiobattisti.it/index.php


 

 Vannacht hebben we prima geslapen.  De bedden waren goed en de temperatuur op de kamer 

ook ( 20 graden ).  Half acht staan we op en acht uur zitten we aan het ontbijt.  Na het afrekenen 

( € 117,80, dus veel redelijker dan gisteren ) gaan we half negen op pad.  Eerst zonder grote 

hoogteverschillen naar de Passo Comunella.  Dan in een wijde boog om de Monte Sillano, eerst 

op gelijke hoogte over een breed pad, dan omhoog over een smaller pad.   

 

We komen bosbessenplukkers tegen 

en zien welk gereedschap ze 

gebruiken om de struikjes als het ware 

leeg te schudden / kammen. Trots 

poseren de beide oude heren voor een 

foto. Bij de Monte Soraggio ( 1.830 

meter ) bereiken we de kam. We 

pauzeren voor een kop thee en 

vervolgen, min of meer langs de kam, 

passeren Le Porraie en dalen dan af, 

steeds over goed pad naar de Passo di Romecchio ( 1.685 meter ). Daar 

staat een klein kapelletje, helaas dicht.  We houden nogmaals pauze voor een kop thee. 

 

Vandaag blijven we steeds boven de 1500 meter.  Gezien het feit dat we weinig door het bos 

lopen, is dat wel erg prettig. Op wat kleine wolkjes na, is het weer een zonovergoten dag met 

natuurlijk in de middag wat wind. Weinig door het bos betekent veel door de alpenweiden en 

dus constant genieten van de bloemenpracht. Volgens de Italiaan, die ons gisteren hielp met 

bellen voor de overnachting, is het dit jaar uitzonderlijk groen, omdat het in het voorjaar veel 

geregend heeft.  

 

Overigens volgt nu wel een bos gedeelte, min of meer vlak, redelijk goed 

pad, dus fijn te lopen. Bij de Rifugio Bargetana pauzeren we nog een keer 

voor een kop thee.  Het laatste stuk valt wat tegen.  We moeten over een 

onverharde weg met steenslag verder omhoog in de volle zon.  Natuurlijk 

is dat een warm gedeelte.  Toch stellen we vast dat we nog nergens echt 

last van de hitte hebben gehad. Half twee arriveren we bij onze 

bestemming : Rifugio Cesare Battisti, 1.761 meter. We waren dus vijf uur 

onderweg voor 12,5 kilometer ( Totaal 2.099,5 km. ). 

 

We bestellen soep, moeten daar wel een half uur op wachten, maar 

genieten dan buiten van een lekker bord soep.  We kunnen nog niet naar de 

kamer, dus buiten uitrusten, genieten van het uitzicht en de zon en een tijdje lezen. Kwart voor 

vijf kunnen we naar de kamer.  Er kunnen 6 personen slapen, maar gelukkig zijn wij er alleen. 

Nog een tijd lang kunnen we buiten zitten na het douchen. We spreken met een Italiaan, die een 

stuk van de GEA loopt, natuurlijk in noordelijke richting,.  Hij spreekt goed engels, dus is 

conversatie mogelijk. Er slapen nog twee Italianen, die alleen stukken GEA lopen.  

 

Rond acht uur eten we, 9 gasten in totaal. De waard moet 

alles alleen doen, toch zorgt hij voor een goede maaltijd. 

Eerst eten we pasta, gevuld met aardappel, dan soep, dan 

gegrild vlees. Met witte wijn erbij smaakt het goed. Het is 

ook gezellig in de hut, hoewel de primitieve omstandigheden 

voor ons niet nodig zouden zijn !  Tien uur gaan we slapen.  



 

ETAPPE 94 :  

RIFUGIO BATTISTI  - PASSO  S.  PELLEGRINO 

 

WOENSDAG 29 JULI 2009 
 
Vooraf : 
 

* Rifugio Battisti - San Pellegrino : 16,0 km. 

 

* Wandeltijd : 4.40 uur 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino Reggiano ( = nummer 4 ), 1 : 50.000 en 

 Alto Appennino Modenese  ( = nummer 5 ), 1 : 50.000. 

 

*  Routeverloop : 633 - 00 – ( Laatste stukje : GEA - GT ) 

 

1.771 m. Rifugio Battisti      

1.781 m. Passo di Lama Lite 

1.800 m. Bocca di Massa 

1.578 m. Passo delle Forbici    7 km. 

1.663 m. Passo del Giovarello 

1.708 m. Cima la Nuda 

1.527 m. Passo delle Radici ( Hotel )  12 km. 

1.524 m. San Pellegrino    16 km. 

 

Totaal stijgen : " 385 meter / Totaal dalen : " 630 meter. 

 

Overnachting : 

 

Hotel Restaurant L'Appennino da Pacetto 

Via S. Pellegrino 5, S. Pellegrino in Alpe (LU) 

Tel. e Fax +39 0583 649069 - +39 0583 649112 - +39 0583 649073 

E-mail: info@albergolappennino.com 

 

http://albergo-lappennino.com/index.html 

 

11-06-2009 : Via email reservering gevraagd. 

12-06-2009 : Antwoord gehad 

13-06-2009 : Nummer creditcard gestuurd ter bevestiging. 

 

mailto:info@albergolappennino.com?bcc=infolucca@accademiadelturismo.com
http://albergo-lappennino.com/index.html


 

Vannacht hebben we weer goed geslapen.  Vijf voor half zeven gaat de wekker.  We ontbijten en 

moeten een tijdje wachten, eer onze thermosflessen gevuld zijn en we hebben kunnen afrekenen 

( € 112 ).  Kwart voor acht gaan we op pad.  Het is opnieuw een stralend zonnige dag, wel met 

wat minder goede vergezichten. Al snel is het vandaag warm. 

We lopen eerst terug naar de Passo di Lama Lite.  Dan volgen we route 633 naar Bocca di 

Massa. Hoewel we weten dat we op moeten letten, lopen we toch verkeerd !  Misschien speelt 

het tegenlicht een rol, misschien de extra aandacht die voor het pad nodig is.  We klimmen dus 

weer omhoog en zien dan ook iemand lopen op het pad, dat wij moeten hebben.  Zo zijn we niet 

alleen een half uur kwijt, maar ook veel energie.  

 

Eenmaal op de goede route lijkt het een bandwandeling op gelijke hoogte, maar is het steeds op 

en neer over een pad, dat nauwelijks die term waard is. Wel is de natuur mooi. Uiteindelijk 

komen we - we hebben dan al een eerste kop thee gedronken - bij de graat op het punt Bocca di 

Massa.  We volgen de graat enige tijd en gaan dan over een redelijk goed pad afdalen naar de 

Passo delle Forbici. Hier ontbreekt een wegwijzer, maar twee mannen zijn aan het werk bij een 

huisje en bevestigen ons vermoeden dat we de brede bosweg moeten volgen. Eerst nog even 

theepauze met een Twix.  Jan doet bij elke pauze zijn rechterschoen even uit, omdat zijn voet 

veel te warm wordt.  Het lopen met de bloeduitstorting aan zijn linkerknie gaat - vooral ook 

dankzij het verband - redelijk goed. 

 

We volgen de brede bosweg tot de Passo del Giovarello.  Daar 

gaan we weer de kam op, tot de Cima la Nuda.  We zien nu 

zowel de Passo delle Radici als de Passo San Pellegrino, onze 

bestemming voor vandaag, liggen. Een lange afdaling over een 

vrij goed pad door het bos volgt. Onderweg pauzeren we voor 

thee en een stuk salami-worst en om uit te rusten. Verder 

dalend komen we op brede boswegen bedoeld als langlauf-

pistes.  Hier is het goed op de markeringen letten en hier is het 

knap warm. Uiteindelijk komen we bij de Passo delle Radici.  Er staat een hotel.  We gaan zitten 

op het terras en doen ons te goed aan 2 flessen Fanta van 1,5 liter, die voor b opgaan en voor a 

meegaan. We nemen ook de tijd om af te koelen.  

 

Bij het laatste stuk boffen we dat de zon achter de wolken verdwijnt.  Met een boog, om zoveel 

mogelijk op hoogte te blijven, lopen we in 1 uur naar San Pellegrino, een klein bergdorpje, waar 

ons hotel staat. Inderdaad staat hier Hotel Albergo Alpino, maar ze weten niets van een 

reservering. Vermoedelijk hebben we ergens anders gereserveerd !  Gelukkig is er wel een 

kamer beschikbaar. Half vier zijn we bij de eindbestemming, dus in 7¾ uur liepen we 16,5 

kilometer ( Totaal 2.116 km. ). 

 

We lopen kort door het dorpje en bekijken het heiligdom van 

San Pellegrino. Op het terras drinken we elk twee bier, heerlijk 

onder de schaduw van de parasol en genietend van het Italiaanse 

leven. Mbv de GSM van Jan heb ik kort contact met Rosalie.  

Mijn GSM werkt niet goed hier.  We eten uitstekend : 

bospaddestoelensoep - schnitzel / frites / sla - ijs met bosbessen / 

cappuccino en rode wijn. Ook lezen we nog gezellig een tijd.  

 

 

 

 



 

ETAPPE 95 :  

PASSO  S.  PELLEGRINO - LAGO S. MODENESE 

 

DONDERDAG 30 JULI 2009 

 
Vooraf : 
 

* San Pellegrino - Lago Santo Modenese 14 km. 

 

* Wandeltijd : 5.00 uur 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino Modenese  ( = nummer 5 ), 1 : 50.000. 

 

*  Routeverloop : 50 - 00 –  529 

 

1.524 m. San Pellegrino     

1.659 m. Giro del Diavolo 

1.681 m. Passo del Saltello    7,0 km. 

1.700 m. Colle delle Vacche 

1.786 m. Cime di Romecchio 

1.685 m. Colle Bruciata   11,5 km. 

1.574 m. Passo Boccaio 

1.501 m. Lago Santo Modenese  14,0 km. 

 

Totaal stijgen : " 355 meter / Totaal dalen : " 380 meter. 

 

Overnachting : 

 

1. Rifugio Vittoria 

 0536 71509 

 23 slaapplaatsen / Halfpension € 53 

 http://www.rifugiovittoria.it/flash/stage.html 

 

 11-06-2009 : Via e-mail reservering gevraagd 

 16-06-2009 : Bevestigings e-mail ontvangen 

http://www.rifugiovittoria.it/flash/stage.html


 

Vannacht hebben we uitstekend geslapen.  Wel zijn we wakker voor de wekker vijf voor half 

acht gaat. Het ontbijt wordt verzorgd door dezelfde oude baas, die gisteren ons bier tapte. Hij 

doet wel erg zijn best en zorgt voor geroosterd brood met jam.  We rekenen af ( € 102,80 ) en 

gaan half negen op pad. Eerst lopen we over een mooi bospad, vrijwel op gelijke hoogte, naar 

Giro del Diavolo. Daar bereiken we weer route 00 en gaan de hoofdkam volgen.  Soms lopen we 

door het bos, maar meestal door alpenweiden. Vandaag is weer een warme dag. De zon schijnt 

langdurig en op windstille delen, zonder schaduw, moeten we goed doorbijten.  

 

De route over de kam gaat, zoals te verwachten was, op en neer. We hebben naar beide zijden 

regelmatig mooi uitzicht, maar het is wel flink heiig. Soms is de hoofdkam breed en lopen we 

vrij ontspannen. Er is ook een deel, waar de graat smal is en het pad vlak langs de afgrond loopt. 

Niet echt prettig vinden we. We passeren de Basso del Saltello en Cime di Romecchio. Dan - 

onverwacht snel - gaat de route met een boog om de hoofdkam heen. Nog even een klim en we 

zijn bij Colle Bruciata.  Natuurlijk hebben we onderweg al enkele keren gepauzeerd, hier houden 

we “lunch-pauze” met een halve cervelaatworst. 

 

We blijven een tijdje rustig zitten en genieten van het 

uitzicht. Dan volgt het laatste warme gedeelte : de 

afdaling naar Lago Santo Modenese. Het pad is erg 

matig.  Voor ons loopt een kudde geiten.  De - 

gelukkig gemuilkorfde - hond wil ons weghouden bij 

de geiten. De hele kudde gaat dan over het pad 

afdalen. Bij een open plek lopen we - van het pad 

afwijkend - in een grote boog om geiten en hond heen, 

zodat we nu verder kunnen afdalen zonder gedoe. Het 

laatste stuk valt nog flink tegen. Uiteindelijk zien we het meer liggen en dalen af naar Lago 

Santo Modenese ( 1.509 meter ). Er liggen meerdere hutten en nummer 3 is de onze : Rifugio 

Vittoria.  Het is tien voor half vier, dus we waren 6 uur en 50 minuten onderweg voor deze 14 

kilometer ( Totaal 2.130 km. ). 

 

Eerst drinken we bier buiten en raken gelijk in gesprek met 

de Italianen. Dan gaan we naar onze kamer en douchen.  Het 

was toch weer een knap vermoeiende dag. De rest van de 

dag lezen we en drinken nog een biertje.  De huttenwaard 

vraagt ons voortaan eerder te bellen, als we niet op de 

afgesproken dag komen.  We hadden namelijk pas om tien 

over half zeven gisterenavond gebeld. ) Hij stond op het 

punt de reddingsdienst in te schakelen gisterenavond !  De 

avondmaaltijd bestaat uit zelfgemaakte tortellone - gevuld 

met spinazie en overgoten met paddestoelensaus - karbonade / aardappels / sla - bosbessentaart 

en rode wijn. 

 



 

ETAPPE 96 :  

LAGO  S. MODENESE - ABETONE 

 

VRIJDAG 31 JULI 2009 
 
Vooraf : 
 

* Lago Santo Modenese - Abetone  15,6 km. 

 

* Wandeltijd : 6.00 uur 

 

*  De afdaling en misschien ook de beklimming van de Monte Rondinaio worden als  

 lastiger omschreven, vooral omdat sprake is van een erg onbeschutte ligging. 

 Er is een alternatief mogelijk.  Ik ga daar niet van uit. 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Kaart : Alto Appennino Modenese  ( = nummer 5 ), 1 : 50.000. 

 

*  Routeverloop : 519 – 523 – 00 – 519 – 100 – 104 – 102 – GEA – 

 

1.501 m. Lago Santo Modenese  

1.870 m. Vallico del Passeto  

1.964 m. Monte Rondinaio 

1.674 m. Foce a Giovo 

1.798 m. Passo di Annibale 

1.730 m. Lago Nero 

1.325 m. Boscolungo 

1.388 m.  Abetone 

 

Totaal stijgen : " 650 meter / Totaal dalen : " 760 meter. 

 

Overnachting : 

 

Albergo Primula 

Via Brennero, 195 

51021 Abetone 

www.hotelprimula.com 

Email : hotelprimula@abetone.com 

0573 – 60254 

 

11-06-2009 : Via email reservering gevraagd / Komt onbestelbaar terug. 

23-06-2009 : Telefonisch gereserveerd. 

http://www.hotelprimula.com/
mailto:hotelprimula@abetone.com


 

Vannacht heb ik niet zo vast geslapen. Ook was ik al 

vroeg wakker. Toch staan we pas om half acht op, omdat 

het ontbijt niet eerder dan acht uur is. De samenstelling is 

simpel : oud wit brood + jam + thee.  Om half negen, na 

afgerekend te hebben ( € 134,50 ), gaan we op pad. Het is 

ook vandaag weer prachtig weer. In de middag is er wat 

meer bewolking en is er meer wind, zodat we minder last 

van de hitte hebben. Ons pad loopt eerst door het bos 

naar het kleine Lago Baccio.  Dan begint de echte klim, 

al snel door alpenweiden en in de volle zon.  Het 

landschap is wel erg mooi. Met stevige inspanning worstelen we ons naar boven naar de kam, 

die we bij Il Passetto bereiken.  Natuurlijk pauzeren we even en dan verder omhoog over de kam 

naar de top van de Monte Rondinaio. 

 

Op de top genieten we van het uitzicht, maar niet te lang, omdat een lastige 

afdaling wacht. Volgens het gidsje “exposed”, maar dat valt op zich wel 

mee, steil is de afdaling wel. Natuurlijk is de omgeving hier ook weer 

prachtig.  Met een flinke lus bereiken we Foce Giovo.  We volgen dan de 

aanwijzing GEA, maar hadden dat achteraf niet moeten doen.  Nu gaan we 

de kam volgen en dus omhoog - omlaag - omhoog - omlaag. We passeren 

Femmina Morta en Alpe Tre Potenze.  Op een van de toppen lunchen we 

met elk de helft van 500 gram salami-worst. Het uitzicht is geweldig, maar 

de afdaling pittig.  

 

We hebben zicht op allerlei stoeltjesliften, dalen af naar Passo Vecchia, inmiddels route 100 en 

gaan naar Lago Nero. Kort daarvoor passeren we een bron, dat komt zeer goed uit. We tappen 1 

liter heerlijk koud water en drinken de helft daarvan gelijk op. Nu verder afdalen, eerst over 

route 104, dan route 102.  Regelmatig pauzeren we natuurlijk, het pad is soms goed te lopen, 

soms erg stenig, zodat we langzamer gaan.  

 

Uiteindelijk komen we bij de aftakking van route 80, de GEA naar Boscolungo. Lange tijd een 

prima breed pad, dan ineens steil omlaag naar de bebouwing van Boscolungo.  We komen langs 

de jeugdherberg en bereiken de vrij druk bereden verkeersweg. Even een foto maken van de 

wegwijzer, die het vervolg in 2010 toont, dan langs de verkeersweg richting Abetone. Tot onze 

verrassing zien we vrij plotseling ineens Hotel Primula.  Gelukkig hebben ze vandaag ook een 

kamer beschikbaar, hoewel we voor gisteren gereserveerd hadden en telefonisch contact niet 

gelukt was. Het is tien over vijf, dus we liepen in 8 uur en 40 minuten deze laatste 16 kilometer ( 

Totaal 2.146 km. ) 

 

Snel douchen en dan naar het terras voor enkele zeer 

verdiende biertjes. We eten in de albergo.  Het diner komt, 

zonder dat we iets moeten bestellen : groentesoep - 

rundvlees / aardappels / spinazie - kaas - Macedonische 

vruchten , ¾ liter rode wijn en 2 cappuccino.  Het smaakt 

allemaal weer prima.  

 

 

 

We kijken terug op een intensieve wandelvakantie.  We waren 12 dagen van huis en hebben 

uiteindelijk 8 etappes gelopen.  In kilometers zijn we niet zo ver gevorderd als andere jaren ( 



 

ongeveer 120 kilometer ) maar de inspanningen waren er zeker niet minder om.  Jan had de 

enorme pech van de steen tegen zijn knie, maar tijdens het lopen had hij zo mogelijk nog meer 

last van een te warm wordende rechtervoet.  Het weer en met name de zomerse hitte is geen echt 

probleem geweest, omdat het in de bergen altijd koeler is, we regelmatig in de schaduw liepen of 

er wolken waren  in de middag.  Ook stond er dan vaak een aangename verkoelende wind. 

 

 Natuurlijk gaan we in 2010 verder, maar we gaan wel uitgebreid puzzelen op de manier 

waarop we dat gaan aanpakken.  De etappes mogen niet te lang worden en dat zal nog 

een hele uitzoekerij worden, maar daar hebben we een heel jaar voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er is weer een jaar voorbij gevlogen.  Natuurlijk is er weer veel gebeurd, leuke dingen 

en misschien minder leuke dingen, maar een jaar lang hebben we uitgekeken naar de 

dag van vandaag: de dag van vertrek voor onze voettocht Rome 2010. Ik heb tot en met 

gisteren gewerkt; toch is alles goed ingepakt, zodat we tijdig kunnen vertrekken. 



 

ETAPPE 97 :  

ABETONE – Mt. CIMONE - ABETONE 

 
VRIJDAG 23 JULI 2010   

 

Vooraf : 
 

* Abetone - Lago Scaffaiolo   16,1 km. 

 

*  Voor deze etappe is “schwindelfreiheit” noodzakelijk. Het middengedeelte gaat  

 langdurig over een smalle kam. 

 De etappe mag beslist niet bij slecht weer gelopen worden ( harde wind / onweer ). 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 6 uur 

 

* Kaart : Alto Appennino Modenese  ( = nummer 5 ), 1 : 50.000. 

 

*  Routeverloop : 00  

 

1.388 m.  Abetone 

1.500 m. La Verginetta 

1.936 m. Libro Aperto    5,0 km. 

1.799 m. Cima Tauffi 

1.632 m. Colle dell’Aqua Marcia 

1.675 m. Passo Croce Arcana  13,0 km. 

1.790 m. Lago Scaffaiolo  16,0 km. 

 

Totaal stijgen : ± 900 meter / Totaal dalen : ± 500 meter. 

 

Overnachting : 

 

Rifugio Duca degli Abruzzi ( CAI ) 

http://www.rifugiolagoscaffaiolo.it 

0534 – 53390 

347 7505007 

Prijs : Half pension : € 42,00 ( CAI leden : € 32,00 ) 

15/6 : Email gestuurd tbv reservering 

16/6 : Email ter bevestiging ontvangen  



 

Vannacht hebben we redelijk goed geslapen. Kwart voor zeven staan we op; half acht ontbijten 

we en acht uur kunnen we op pad. Voettocht Rome 2010 gaat nu echt beginnen. 

 

We lopen een kort stukje over de weg, tot we de wegwijzer, die we vorig jaar ook al 

gefotografeerd hebben, zien. We slaan een breed bospad in. Aanvankelijk dalen we, dan gaat het 

pad stijgen, soms ook steil, maar we lopen wel voortdurend in de schaduw. Uiteindelijk bereiken 

we La Verginetta ( 1.500 m. ). Er staat een klein hutje. Hun reclamebord staat voor de 

markeringen! Ons wordt dan de weg gewezen naar Libro Aperto. We volgen markering 495, 

maar besteden daar geen aandacht aan, omdat we na een stevige klim, deels nog door bos, Libro 

Aperto ( 1.936 m. ) bereiken. Het is pas tien uur. Even iets drinken. Ik merk dat ik mijn zakdoek 

verloren ben! 

 

We zien een duidelijke wegwijzer voor het vervolg van de 

GEA. Daarbij worden we naar een kam verwezen en dat 

klopt met ons beeld. Ook staat er iets verder nog een oude 

wegwijzer met GEA – 00. We klimmen de kam dus op en 

blijven die volgen. We gaan nog flink omhoog en de 

afdaling is erg lastig; op een plek voorzien van een touw, 

dat we hard nodig hebben. Wegwijzers komen we helemaal 

niet tegen en ook de markering 00 niet, wel 447. Toch 

vertrouwen we er op de juiste weg te hebben.  

 

Na een zonnige start is er steeds meer bewolking gekomen en vooral op de kam / graat staat er 

erg veel wind. Zoveel, dat we de kaart niet “durven” pakken. We pauzeren nog een keer om eist 

te drinken. Ik merk dan dat mijn pet, die ik uit voorzorg ivm de harde wind, afgezet had, uit mijn 

broekzak is gevallen!  We lopen verder over de graat en zien een hoge berg steeds dichter bij 

komen. Nog steeds gaat er geen alarmbel af bij ons. We gaan wat uit de wind zitten om ons 

brood te eten. Dan zien we een wandelaar van de top afdalen en besluiten hem even te vragen te 

bevestigen, dat wij op de goede route zitten. Zijn antwoord schudt ons ruw wakker. We zitten 

een enorm eind uit de route.  Na Libro Aperto zijn we 2 uur lang verkeerd gegaan en nu zitten 

we bijna bij de Monte Cimone ( 2.183 m. ). 

 

Er zit niets anders op dan terug te keren. Het valt niet 

mee, maar veel keus hebben we niet. Opnieuw volgen we 

de kam en we vinden zowaar mijn hoed terug! De laatste 

top kunnen we vermijden door onder langs te lopen ( 485 

) en dan staan we weer bij Libro Aperto.  Natuurlijk 

verkennen we de situatie nogmaals. Dan blijkt dat ter 

hoogte van de paal met GEA – 00 een smal pad aftakt, 

vrijwel onzichtbaar door het hoge gras. Pas in de verte 

zien we markeerpalen. 

 

Het is nu echter bijna half drie en onderweg hebben we al over een noodplan gesproken. Nu nog 

een poging doen naar Lago Scaffaiolo te lopen, is eigenlijk niet verantwoord. We zijn al 

behoorlijk moe; een gevaarlijke graat wacht; het weer is onrustig (veel wolken en harde wind) 

en het wordt dan eigenlijk te laat ( 8 uur of later ) eer we de hut zullen bereiken. We besluiten 

dan ook terug te lopen naar Abetone. Morgen gaan we dan met openbaar vervoer naar Pracchia, 

waar we zondag ( overmorgen ) de route weer oppakken. Het traject Abetone – Pracchia doen 

we dan in 2011. Er lijkt een “vloek” te rusten op dit gedeelte; ook in 2009 lukte het niet, al was 

het wel gepland.  



 

 

Vanaf Libro Aperto benutten we route 00 om af te dalen. Het blijkt een lastig pad, veel meer in 

de zon en moeizaam om af te dalen. Bij La Verginetta pakken we het brede bospad en het is nog 

even stevig doorzetten. Zowaar vinden we mijn zakdoek ook nog terug. Als we bij de asfaltweg 

zijn bel ik Rifugio degli Abruzzi om te melden dat we niet komen. We lopen naar Albergo 

Primula, waar we gelukkig een kamer kunnen krijgen. Inmiddels is het vijf uur, waren we 9 uur 

onderweg en liepen we ongeveer 16 kilometer ( Totaal : 2.162 km. ).  Ook stegen we en daalden 

we ongeveer 1.000 meter! Geen wonder dat we moe zijn. Snel douchen en dan biertjes drinken 

in de bar. 

We eten weer prima volgens de half pension formule : spirali met ragout ( = gehakt ) / koude 

schotel met salami, ham, meloen / sperzieboontjes / polenta / aardappelen / kaas /perzik in rode 

wijn. Natuurlijk drinken we er rode wijn bij en cappuccino na. We lezen daarna nog wat, maar 

niet lang, want we zijn erg moe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUS : ABETONE – PRACCHIA 

 
ZATERDAG 24 JULI 2010   

 

 

Vandaag dus onverwachts en ongepland een dag zonder wandelen. Na een nacht vol 

“hazenslaapjes” staan we kwart voor acht op. We ontbijten, rekenen af en gaan naar de bushalte, 

vlak bij Albergo Primula. Tien voor half tien komt de bus. Voor 6 Euro kopen we voor ons 

samen kaartjes tot Pracchia. 

 

De bus rijdt over de route, die we van vorig jaar kennen, de bergen uit. In Campo Tizzorp 

stappen we over; onze buschauffeur stapt uit en wijst naar de bus, die er juist aan komt. Even 

later zijn we al bij het station van Pracchia. Het is rond kwart voor elf. We lopen het dorpje in en 

komen van zelf bij Hotel Melini. Ondanks dat het nog vroeg is. Kunnen we al vlot naar onze 

kamer, na eerst een cappuccino op het schaduwterras gedronken te hebben.  

 

We worden vriendelijk ontvangen ineen vriendelijk 

hotel. Overal kunstbloemen en zeer sfeervol ingericht. 

Pracchia hebben we in 10 minuten verkend, daarna 

lang op het terras gelezen. Tussen de middag eten we 

in het hotel, erg uitgebreid voor ons doen: een pasta 

voorgerecht, bestaande uit grotere stukken pasta met 

vulling – gegrild vlees met gesmolten kaas en “tartaar” 

en uitgebreid fruit toe.  

 

In het hotel kijken we naar de tijdrit in de Tour. We douchen en lezen nog een tijdje buiten. Het 

was vandaag een prachtige zonnige dag met af en toe veel wind. Nu koelt het toch zo veel af, dat 

we besluiten binnen te eten: fantasie van crustini – uiensoep – gegrilde karbonade – ijs met 

bosvruchten. Het smaakt allemaal uitstekend en we zitten erg gezellig.  



 

ETAPPE 99 : RIFUGIO PACINI - MONTEPIANO  
 

MAANDAG 26 JULI 2010   

 

Vooraf : 
 

* Rifugio Pacini – Montepiano 16,6 km. 

 

* Een etappe door een zee van groen, zoals het in de gids omschreven staat. 

 We lopen constant door het bos, dus in de schaduw.  

 Na een rustig begin, volgen twee “klimpartijen” , elk echter niet meer dan  

 ongeveer 200 meter stijgen. na de Monte delle Scalette, volgt een lange afdaling tot in  

 Montepiano. 

 

* Wandeltijd volgens gidsje 5¼ uur. 

 

* Markering GEA : 00 – 23 

 

* Kaart Laurenziani – 1 : 50.000 ;  vanaf Passo dell’Alpe de Cavarzano :  

 Kaart : Alto Appennino Imolese  ( = nummer 7 ), 1 : 50.000. 

 

 

1.001 m. Rifugio Pacini  

   Fonte di Pluto 

   Passo delle Pescine 

   Poggio Catarelle 

1.139 m. Poggio la Zucca 

   968 m. Tabernacolo di Gavigno  2¼ uur 

1.186 m. Monte delle Scalette 

1.008 m. Passo delle Alpe di Cavarzano 

   739 m. La Badia 

   706 m. Montepiano    5¼ uur 

 

 

Totaal stijgen : ± 460 meter / Totaal dalen : ± 760 meter. 

 

Overnachting : 

Hotel Ristorante Margherita 
Via dell'Appennino n17/n19 C.a.p 59026  

Montepiano fraz.Vernio (PRATO)                           

Telef. 0574-959926 - Fax 0574-959349 
Codice Fiscale & P.I. 02004650970  

E-Mail  

info@margheritahotel.com   15/6 : Email verstuurd tbv reserveringen 

hotel@margheritahotel.com  

www.margheritahotel.com 

17/6 : Reservering via email bevestigd ( zie prints ) 

 

mailto:info@margheritahotel.com
mailto:hotel@margheritahotel.com
http://www.margheritahotel.com/


 

Na een redelijk goede nachtrust, staan we om zeven uur op. Het heeft vannacht een beetje 

geregend, maar nu is het droog. ‟s Morgens is het bewolkt en ronduit fris. Later schijnt de zon 

weer uitbundig, maar op het terras in Montepiano is het ‟s middags “slechts” 24 graden.  

 

We ontbijten natuurlijk in de hut en nemen afscheid van de uiterst vriendelijke staf : diverse 

oudere heren en “la signora” in de keuken. Tien over acht gaan we op pad. Onze route loopt ook 

vandaag - zeker in het eerste gedeelte – veel door het bos.  Eerst het nu nog geheel lege grasveld 

over, dan dus het bos in. Langs de Fonta di Pluto, een asfaltweg over en dan door het bos, 

zonder grote hoogteverschillen tot de Passo delle Pescine.  Nu begint het klimmen; de Poggio 

Cattarelle de Zucca ( 1.139 m. ) op. Die klim is zwaar, want eigenlijk te steil. 

 

Op de top pauzeren we dan ook voor een eerste kop thee. Na een lastige afdaling zijn we bij 

Tabernacolo, een kleine kapel. Gelijk de asfaltweg over en weer omhoog, nu de Monte delle 

Scalette ( 1.186 m. ) op. We lopen nu af en toe in de volle zon. Voordeel is wel het mooie 

uitzicht, dat we dan hebben. Wederom een pauze voor een kop thee; intussen passeert een groep 

Duitse mountainbikers en dan verder omhoog. Deze klim gaat beter dan de vorige. Er volgt een 

soort “bandwandeling”tot we op 1200 meter hoogte op de graat komen. De bewegwijzering en 

de markeringen zijn vandaag prima in orde.  

 

We lopen een tijd mooi op hoogte door het beukenbos. Dan gaan we dalen, gedeeltelijk over een 

slecht pad en het duurt dan nog lang eer we bij de Alpe di Cavarzano zijn. Veel meer dan enkele 

– afgesloten – voormalige boerderijen zien we niet. Op een muurtje eten we onze lunch, 

bestaande uit snijworst en thee. We gaan weer verder, even over de brede onverharde weg en 

dan gaan we weer verder afdalen. In het algemeen een redelijk goede afdaling met enkele lastige 

gedeeltes.  

 

We komen langs de Fonta di Canapale, voorzien van een 

opscheplepel, waar men het gisteren over had in de hut. Na 

de afdaling komen we op een asfaltweggetje, dat we volgen. 

Uiteindelijk komen we bij Badia, waar we het kerkje uit 

1300 bekijken en dan verder, nog even goed doorzetten en 

we lopen Montepiano in en zijn eindelijk bij de hoofdweg. 

Ons hotel – Margherita – lopen we eerst voorbij; dan kijken 

we nog eens goed naar het adres en blijken we er vlak bij te 

zijn. Het is vijf voor half vier, dus we hadden 7¼ uur nodig 

voor 16,5 kilometer ( Totaal : 2.202,5 km. ) 

 

Het hotel is keurig in orde. Na het douchen gaan we iets drinken op een terras, vlak bij het hotel. 

Na elk twee bier en een zakje chips, gaan we nog even in de tuin van het hotel zitten, omdat het 

op het terras in de schaduw en in de wind te fris wordt. We eten in ons hotel. Dat blijkt een soort 

“zorghotel” te zijn. Wij zitten alleen in een aparte ruimte. We kiezen voor het € 20 menu; 

krijgen pasta en lasagne vooraf, kip en rundvlees met frites en courgette, citroensorbet, chianti 

wijn en cappuccino.  Het smaakt allemaal weer uitstekend. 

 

 



 

ETAPPE 100 : MONTEPIANO – MONTE DI FO  
 

DINSDAG 27 JULI 2010   

 

Vooraf : 
* Montepiano – Monte di Fo ( na Passo della Futa ) 16 km. 

 

* De  kaart geeft  de GEA vanaf Montepiano aan over een verharde weg, maar de gids  

 beschrijft een pad door het bos met markering 00. De routes komen bij elkaar op het 

 punt  dat de gids noemt : Valico Crocetta ( naam staat niet op de kaart ) = asfaltweggetje 

 

* Route 00 en GEA lopen dan weer samen ( omhoog ) via Poggio ai Prati naar Rifiletti  

 ( vervallen huis ).  Hier rechts houden ( een wat langere, maar makkelijkere variant  

 gaat links ). 

 

* Beide varianten komen op een punt met hoogte 750 meter bij elkaar.   

 Een lang verhard gedeelte volgt, tot uiteindelijk de Passo della Futa wordt bereikt. 

 

* Hier kan niet meer overnacht worden, dus moeten we afdalen naar Monte di Fo,  

 daarvoor volgen we de GEA markeringen. 

 

* Wandeltijd volgens gidsje 4¼ uur. ( Volgens internetsite :  5½ uur )  

 

* Markering 00 – GEA/00 - 00 

 

* Kaart : Alto Appennino Imolese  ( = nummer 7 ), 1 : 50.000. 

 

706 m.  Montepiano 

816 m.  Valico Crocetta ( asfaltweggetje, samenkomst 00 en GEA ) 

886 m.  Rifiletti 

750 m.  Kruising( Samenkomst 2 varianten; boven de tunnel,  

       waar de A1 door heen loopt ) 

770 m.  Afslag naar Pallereto 

903 m.  Passo della Futa 

764 m.  Monte di Fo 

 

Totaal stijgen : ± 550 meter / Totaal dalen : ± 500 meter. 

 

Overnachting : 

Ristorante – Albergo – Dancing Il Sergente 

Monte di Fo 

www.ilsergente.it 

0039 055 8423127 

email : albergo@ilsergente.it 

15/6 : Email verstuurd tbv reservering 

22/6 : telefonisch gereserveerd; 1 week tevoren bellen ter bevestiging 

http://www.ilsergente.it/


 

Vannacht hebben we niet zo goed geslapen. Er kwam vrachtverkeer met veel lawaai pal langs 

het hotel; de kerkklok sloeg erg enthousiast en op korte afstand en tot laat was er ook nog wat 

lawaai in het hotel.  Zeven uur staan we weer op. Het ontbijt is goed verzorgd en acht uur 

kunnen we op pad, na eerst nog even kaas en broodjes gekocht te hebben. Volgens het gidsje 

kan gekozen worden bij de start tussen een asfaltweg en een pad door het bos. De markeringen 

wijzen onverbiddelijk het bos in en daar gaat het gelijk al op en neer op een pittige manier, over 

een kam.We krijgen nog een terugblik op Montepiano. Na enige tijd daalt ons pad naar een 

asfaltweg. We steken die over en gaan dan klimmen door een open bos. Men is bezig met bomen 

kappen en we zien hoe gezaagde stammen opgeladen worden voor transport. Gelukkig zijn de 

markeringen in tact. Een wegwijze ligt om, maar ons bordje wijst de goede kant uit. 

 

De markeringen zijn ook vandaag betrouwbaar. Gezeten in de berm, pauzeren we voor een 

eerste kop thee. Tot zo ver gaan de stijgingen geleidelijk genoeg. Zoals al eerder deze week zijn 

we helemaal alleen in een doodstil bos. We passeren een vervallen huis en moeten dan zeer 

onverwachts – terwijl we juist lekker lopen over brede boswegen – scherp links af over een 

stenig pad omlaag. Daarna lopen we zowaar een tijdje langs een beekje!  

 

Uiteindelijk komen we op een asfaltweg bij de Col Citerna. 

Deze asfaltweg staat niet op mijn kaart. Vermoedelijk is hij 

aangelegd voor de werkzaamheden aan de A 1. De rust van 

eerder op de dag wordt al een tijdje verstoord door het 

geluid van de snelweg. Het lijkt er op dat er een nieuwe 

snelweg bijgebouwd wordt.  We steken de nieuwe weg over 

en houden opnieuw theepauze. Daarna gaat het pad 

onaangenaam steil omhoog. Dat zijn echt vervelende 

stukken. Ze zijn voor mij niet zo te lopen, dat ik door kan 

blijven lopen. Dus moeten we enkele keren uithijgen.  

 

Zo komen we weer eens op de kam. Die volgen we op en neer tot we uiteindelijk afdalen naar 

een asfaltweg. Nu over die asfaltweg westwaarts. Een weg, die overigens is afgesloten voor alle 

verkeer. Het is tijd voor de lunch, dus we zoeken een beschut plekje onder de bomen. Beschut, 

omdat het af en toe heel licht regent! We hadden al de hele morgen in het noorden een donkere 

lucht gezien. Terwijl wij onze broodjes eten, horen we onweer op afstand. Dan begint het harder 

te regenen en wordt het ook koud. Dus de regenjacks aan, de hoezen om de rugzakken, de 

parapluutjes omhoog: Apennijnen juli 2010! 

 

Zo lopen we over de asfaltweg naar Passo della Futa. De route 

gaat anders dan op de kaart ingetekend, namelijk tussen de 

camping en het kerkhof door. De asfaltweg, die we als eerste 

bereiken, is dan ook niet Passo della Futa. Wel bereiken we hier 

de Via degli Dei. Kees Roodenburg heeft ons gevraagd foto‟s te 

maken van de pas, maar dat blijkt erg lastig te zijn. Nergens een 

bord met Passo della Futa!  Wel een net aangelegde rotonde, 

vrijwel op de pashoogte. We 

bekijken dan uitgebreid het 

Duitse Militaire kerkhof, 

waar ruim 30.000 Duitse 

soldaten begraven liggen. 

Indrukwekkend, we zijn er 

trouwens helemaal alleen.  



 

 

Inmiddels is het droog geworden en even later schijnt de zon. We wisten dat het hotel hier dicht 

is en moeten een stukje zuidwaarts naar Monte di Fo. Eerst lopen we over de asfaltweg en dan 

over een paadje omlaag tot we weer op de verharde weg komen en dan zijn we in Monte di Fo. 

Het is half vier, dus we waren 7½ uur onderweg voor deze 16 kilometer ( Totaal : 2.218,5 km. ) 

 

Onze overnachting is Bar – Albergo – Ristorante – Dancing – Camping Il Sergente.  We krijgen 

een mooie ruime kamer, douchen en gaan dan op het terras een biertje drinken. Het klinkt gek, 

maar als de zon achter de helling verdwijnt, wordt het koud. We eten ‟s avonds goed, maar de 

bediening is waardeloos. De maaltijd bestaat uit crostini, tagliatelle met “ragu”, gemengd gegrild 

vlees met gemengde sla, rode wijn en cappuccino na.  

 

 



 

ETAPPE 101 :  

MONTE DI FO – BADIA  MOSCHETA  
 

WOENSDAG 28 JULI 2010   

 

Vooraf : 

 
* Monte di Fo  - Badia Moscheta  21 km  

 

* Lange etappe, deels over goede bospaden, deels over smalle paadjes.   

 Het middengedeelte volgt de kam, eindeloos op en neer dus ! 

 

* Vanaf Monte di Fo eerst terug naar het gehucht Apparita.   

 Daar de weg oversteken en zonder terug te lopen naar de Passo della Futa, direct naar  

 de kam,  route 00. 

 

* Door de markering 50 te volgen, verlaten we een tijdje de kam en gaan met een boog om  

 de Monte Gazarro heen. Bij de Passo dell’Osteria Bruciata zijn we weer bij de kam, die  

 we op en neer volgen tot op het hoogste punt van de dag : Monte Castel Guerrino. 

 

* Via de kam dalen we af naar de Passo il Giogo ( Hotel / Restaurant ).  Hierna wordt het 

 parcours eenvoudiger en na een korte klim naar Poggio dei Prati Piani volgt de afdaling  

 naar het voormalige klooster Moscheta. ( Op kaart staat een Rifugio Pian di Giogo; in  

 het boekje wordt die niet genoemd en ook op internet is daar niets over te vinden ) 

 

* Wandeltijd volgens gidsje 7 uur, 10 minuten. ( Volgens internetsite :  8 uur )  

 

* Markering GEA – GEA/00 – GEA/50 – GEA/00 

 

* Kaart : Alto Appennino Imolese  ( = nummer 7 ), 1 : 50.000. 

 

   764 m. Monte di Fo 

1.060 m. Splitsing GEA 00 / GEA 50 

   897 m. Paracchia 

   920 m. Passo dell’Osteria Bruciata 

1.117 m. Monte Castel Guerrino 

   882 m. Passo Il Giogo ( Horeca ) 

   950 m. Poggio dei Prati Piani 

   720 m. Pratelle 

   585 m. Osteto 

   569 m. Badia Moscheta 

Totaal stijgen : ± 620 meter / Totaal dalen : ± 820 meter. 

Overnachting : 

BADIA DI MOSCHETAVia di Moscheta n. 898 Firenzuola (FI) –  

Tel. 055 8144015 /055 8144305/335 7720080 

info@badiadimoscheta.com      badiadimoscheta@tiscali.it 

15/6 : Email verstuurd tbv reservering 

16/6 : Telefonisch gereserveerd; enkele dagen tevoren telefonisch bevestigen. 

mailto:info@badiadimoscheta.it?subject=messaggio%20dal%20sito
mailto:%20badiadimoscheta@tiscali.it


 

Vannacht hebben we prima geslapen. Half zeven staan we op en om zeven uur kunnen we 

ontbijten. Het ontbijt is in orde. We rekenen af, ook nu weer geen enkele vriendelijkheid, ook 

niet als ik er op wijs dat bij de rekening 4 bier ontbreekt. Half acht gaan we op pad. Eerst een 

stukje terug, zoals we gisteren gekomen zijn tot het gehucht Apparita. Daar volgen we een pad 

dat ons redelijk geleidelijk doet stijgen naar de kam, waar we de route 00, die rechtstreeks vanaf 

de Passo della Futa komt, ontmoeten.  

 

We gaan nu de kam volgen. Soms hebben we een open stuk en dan genieten we van het uitzicht. 

We komen nu in het deel van de Apennijnen, waar de hellingen minder steil zijn en dus deels 

voor de landbouw gebruikt worden. De groene oceaan van bos van enkele dagen terug, is nu 

voorbij. We gaan om de Monte Gazarro heen met een grote lus, tot we bij de Passo dell”Osteria 

Bruciata weer op de kam zijn. Hier houden we een eerste theepauze. Nu blijven we de kam 

volgen, steeds omhoog en omlaag. We hebben geen enkel oriëntatiepunt, dus weten niet hoe 

hard we wel / niet opschieten. De op de kaart vermelde afslag route 44 zien we nooit. Wel volgt 

een keuze uit twee routes naar de Passo il Giogo, beiden even lang. We kiezen de linkerroute en 

dat blijkt in elk geval de route te zijn, die we hadden uitgestippeld, want we blijven de kam 

volgen. 

We hadden al een paar stukken gehad, die flink dicht gegroeid waren, 

maar in dit gedeelte worden we geconfronteerd met enkele passages 

door manshoge varens, waar we ons letterlijk door heen moeten 

worstelen. Daarnaast lopen we geregeld door stukken, waar lagere 

struiken de doorgang belemmeren. Schrammen op de benen zijn 

onvermijdelijk, maar Jan haalt zijn hand open aan een doorn, zodat 

zelfs de verbanddoos er aan te pas moet komen. Dit gedeelte is een 

ware survivaltour.  We zijn blij als het pad eindelijk gaat dalen, ook al 

zijn vandaag weer veel afdalingen erg steil en dus lastig te lopen. 

 

Rond tien over een zijn we op de Passo il Giogo.  Op de picknicktafels 

buiten houden we een flinke rustpauze. We eten kaas en salami en drinken elk twee flesjes 

Fanta, die we daar kunnen kopen.  Het middaggedeelte begint heel anders. We lopen via een 

brede weg, soms op gelijke hoogte, soms wat stijgend en veel in de schaduw. Vandaag is weer 

een dag met weer, zoals we dat kennen van Italië. Veel zon, pas in de middag wat wolken en 

wind, die aangename verkoeling brengt. Na een uur over de goede weg is het uit met de pret.  

 

We verlaten de weg en worden een grasvlakte ingestuurd. Het is 

ons niet duidelijk hoe we verder moeten, du we lopen wat 

zoekend rond. Intussen zien we in 5 minuten tijd zowel een wild 

zwijn, als enkele herten, terwijl we tot nu toe vrijwel geen dier 

gezien hadden in de Apennijnen. Na wat zoeken vinden we de 

route, maar het is helaas een slecht pad met oude markeringen. 

De afdaling kost ons dan ook veel energie en duurt langer dan 

verwacht. Uiteindelijk bereiken we bij het gehucht Osteto het dal. 

Over een asfaltweggetje lopen we het laatste stukje naar Badia di Moscheta. Tot 1784 was dit 

een abdij. Nu wordt het in de weekenden erg druk bezocht, maar vandaag is het heerlijk rustig. 

Het is inmiddels 5 uur, dus wij waren 9½uur onderweg voor deze 21 kilometer. ( Totaal : 

2.239,5 km. ) We kunnen kiezen uit een slaapzaal of een kamer en kiezen voor het laatste. Snel 

douchen en dan heerlijk een biertje op het schaduwterras. De locatie is prachtig, bij een beekje, 

vlak bij de restanten van de oude abdij. De avondmaaltijd is geweldig : Antipasto ( vlees + 

crostini ), pasta ( 2 soorten ), wild zwijn en artisjokken, een fles wijn en cappuccino na. We 

hebben werkelijk uitstekend gegeten. 



 

ETAPPE 102 :  

BADIA  MOSCHETA – COLLA DI CASAGLIA  
 

DONDERDAG 29 JULI 2010   

 

Vooraf : 
* Badia Moscheta – Colla di Casaglia   19,3 km  

 

* De route verloopt nu niet via de hoofdkam, maar maakt een noordelijke lus.   

 Merendeels over mooie boslanen en bospaden. 

 

* We dalen eerst nog een stukje verder af, naar 475 meter hoogte ( “laagterecord” voor dit  

 jaar ), daarna volgt een lange stevige klim naar Poggio di Roncaccio. Vervolgens blijven  

 we min of meer op hoogte tot we aan het einde 200 meter afdalen naar onze overnachting. 

 

* Bij het dal van de Rovigo goed opletten dat we niet het dal ingaan. 

 ( Het gidsje noemt dat een variant ). 

 

* Wandeltijd volgens gidsje 5 uur, 45 minuten.  

 

* Markering GEA/713 – GEA/711 – GEA – GEA/701 – GEA/505 - 505  

 

* Kaart : Alto Appennino Imolese  ( = nummer 7 ), 1 : 50.000. 

 ( Eventueel is al op ¼ van de tochtkaart 8 te gebruiken ) 

 

   569 m. Badia Moscheta 

   475 m. Brug over Rovigo ( nabij gehucht Lastra ) 

   650 m. Casetta di Tiara 

1.044 m. Poggio di Roncaccio 

1.102 m. Poggio dell’ Altello 

1.080 m. Passo Sambuca 

1.103 m. Passo Ronchi di Berna 

1.144 m. Monte la Fagetta 

   913 m. Colla di Casaglia 

 

Totaal stijgen : ± 800 meter / Totaal dalen : ± 450 meter 

 

Overnachten : 

Locanda della Colla 

Passo della Colla di Casaglia 

Borgo San Lorenzo ( FI ) 

Tel. : +39 055 8405013 

Email : info@locandadellacolla.com  

www.locandadellacolla.com  
15/6 : Email verstuurd tbv reservering 

24/6 : Telefonisch gereserveerd. 



 

Vannacht hebben we redelijk geslapen, hoewel we ook af en toe wakker zijn geweest. Zo 

hebben we ook een regenbui gehoord. Kwart over zeven staan we op, acht uur ontbijten we, 

buiten op het terras. De eigenaar maakt nog weer een uitgebreid praatje; ook gisteren was hij al 

in voor contacten. We rekenen € 143 af, een stevig bedrag, maar we hebben dan ook gisteren 

uitstekend gegeten.  

 

Half negen gaan we op pad. Hoewel wegwijzers en 

markeringen in het algemeen oud zijn, in dit gebied, zijn 

ze wel toereikend. Wij gaan eerst door een nauw dal : Val 

d‟Inferno. Beneden ons horen we de beek stromen; wij 

lopen hoog daar boven op een smal, maar goed pad. Langs 

enkele vervallen huizen en dan draaien we naar rechts, het 

dal van de Rovigo in. Bij een eerste brug blijven we nog 

aan deze kant, maar even verder staat een duidelijke 

wegwijzer voor ons. We steken nu wel de Rovigo over en 

gaan gelijk klimmen naar het gehucht Casetta di Tiara.  

 

Daar pauzeren we – in het kerkje – omdat het gaat regenen. De pastor komt even kijken en wijst 

ons op zitbanken onder een afdak. We zeggen echter dat we ondanks de regen toch verder willen 

gaan. De regenjacks gaan aan, de hoezen over de rugzakken en zo gaan we verder. De regen 

hoort bij onweer, dat redelijk dicht bij zit. Eerst regent het zachtjes, dan harder. Het gaat waaien, 

zelfs erg stevig, zodat het ook nog koud wordt. We klimmen naar de Monte Roncaccio. Van het 

uitzicht genieten is er nu niet meer bij. Het wordt nu echt overleven. We worstelen ons verder, 

stoppen even onder een overhangende rots om iets te drinken en dan weer verder.  

 

Soms is de mist zo dicht, dat we nauwelijks 50 meter kunnen kijken. We worden nat en steeds 

natter. Normaal is het al lastig om ons te oriënteren in de Apennijnen, nu lukt het helemaal niet 

meer. Uiteindelijk komen we bij de Passo Sambuca.  Helaas is hier niets, behalve de stromende 

regen. We besluiten dan ook het laatste stuk over de asfaltweg te lopen en niet nog weer de 

bergpaden op te gaan, die nu drijfnat en glad geworden zijn. Er is nergens een mogelijkheid om 

te schuilen, dus moeten we gewoon verder. Stil staan betekent bovendien teveel afkoelen.  

De asfaltweg is erg rustig met autoverkeer en we stappen stevig door. Eerst omlaag, dan na de 

brug over de Rovigo omhoog. Zo komen we bij een grote parkeerplaats. Eindelijk is het nu bijna 

droog. We schuilen toch nog wat onder een informatiebord, eten wat wordt en drinken een kop 

thee. Even verder komt route 00 bij de asfaltweg, die we verder volgen tot we bij de Colla di 

Casaglia zijn. Het is drie uur, we waren dus 6½ uur onderweg voor 19 kilometer ( Totaal 2.258,5 

km. ). Gelukkig is het laatste half uur droog verlopen.  

 

We moeten even wachten, kunnen dan naar onze kamer. Het 

hotel is eenvoudig, maar droog. Helaas kan ik dat niet van de 

inhoud van mijn rugzak zeggen. Op de een of andere manier is 

het ondervak nat geworden en ook in het hoofdvak zijn zaken 

vochtig. Onze hotelkamer wordt al snel een uitstalling van 

zaken, die moeten drogen.  We douchen en gaan dan naar 

beneden biertjes drinken. We blijven daar ook tot en met het 

avondeten zitten. Buiten is het mistig.  

 

We eten ravioli met spinazie, toast met iets er op ( we dachten gegrild vlees te krijgen ), 

gemengde sla, taart met pijnboompitten, chianti en cappuccino. 



 

ETAPPE 103 :  

COLLA DI CASAGLIA – PASSO DEL 

MURAGLIONE  
 

VRIJDAG 30 JULI 2010   

 

Vooraf : 
* Colla di Casaglia – Passo del Muraglione 21,5 km. ( excl. afdaling naar San Godenzo ) 

 Paso della Muraglione – San Godenzo  7,0 km. 

 

* De route verloopt weer over de kam, met veel op en neer gaan, grotendeels door bos. 

 De kaart toont allerlei hutten, maar de beschrijving in de gids meldt hier niets over, dus . .  

 Volgens het gidsje een route voor liefhebbers van rust en stilte. 

 

* Wandeltijd volgens gidsje :  6 uur. 

 

* Markering : 00 / Kaarten : Alto Appennino Faentino  ( = nummer 8 ) en Alto Appennino  

 Forlivese  ( = nummer 9 ); 1 : 50.000. 

  

  913 m. Colla di Casaglia 

1.016 m. Poggio delle Travi 

1.019 m. Poggio degli Allocchi 

1.102 m. Poggio Castellina 

1.111 m. Poggio al Tiglio 

1.137 m. Giogo di Corella ( radiomast ) 

1.009 m. Colla della Maesta 

   907 m. Passo del Muraglione 

   404 m. San Godenzo ( buiten de route ! ) 

 

Passo del Muraglione ( hotel gesloten ) naar San Godenzo is 5 kilometer ( via route 4 ) of  7 

kilometer ( over de weg ).  De middagbus, die op internet stond, wordt nu in de 

zomerdienstregeling niet meer vermeld !  

 

Totaal stijgen : ± 530 meter / Totaal dalen : ± 1.040 meter 

 

Overnachten : 

Hotel Passo Muraglione / 50060 San Godenzo – Firenze / 055-8374019 

21/6 : Telefonisch contact : Hotel is dicht 

 

Hotel Ristorante Silvano 

Via Forlivese 69 

San Godenzo 

Tel. : 055 – 8374043 

Email : hotelsilvano@momax.nl 

21/6 : Email verstuurd tbv reservering 

22/6 : Telefonisch gereserveerd  

http://www.zoomedia.it/SanGodenzo/Welcome.html
mailto:hotelsilvano@momax.nl


 

Vannacht hebben we redelijk goed geslapen. Als we om 07.00 uur opstaan, blijkt het er buiten 

goed uit te zien. Dat betekent dat we op weg gaan voor de laatste etappe van dit jaar. We hadden 

afgesproken bij opnieuw een dag slecht weer, hier te stoppen.  Het ontbijt is Italiaans, droog wit 

brood en jam. Braaf zet ik mij in om 1 sneetje met jam te eten. Acht uur vertrekken we. Bij het 

afrekenen ( € 139,60 ) stellen we vast dat de avondmaaltijd veel te duur was voor wat we gehad 

hebben.  

 

Onze route gaat gelijk het bos in en de rest van de dag zien we niets 

meer van de bewoonde wereld. Wel geteld 1 ruiter komen we tegen, 

verder zijn we de hele dag samen alleen. De markeringen zijn goed, 

de wegwijzers ook, hoewel niet helemaal consequent met de 

aangegeven tijden. Het bos kent wat meer open stukken, dan we 

gewend waren; zelfs kleine weitjes. Ook zijn er weer delen, waar de 

varens het pad hebben dicht gegroeid. Vooral in de ochtenduren 

worden we daar behoorlijk nat van, omdat de regen van gisteren ook 

hier zijn sporen heeft achter gelaten. Soms is het ook behoorlijk 

glibberen en glijden over de modderige paden en paadjes.  

 

Natuurlijk passeren we alle punten, die hierboven genoemd zijn, maar we merken daar niets van. 

Op den duur zijn alle toppen het zelfde. Uitzicht hebben we eerst alleen naar het zuiden, omdat 

er naar het noorden nog bewolking zit. Heel even lopen we ook weer door de mist. Zeker de 

eerste uren is het aan de frisse kant. ‟s Middags trekken de wolken omhoog. Wel wakkert de 

wind dan nog verder aan, tot vrij hard. We pauzeren regelmatig. Aan het eind van de dag zijn de 

worsten op, de stroopwafels, de pakjes sap en de krentenbollen. 

 

Natuurlijk is het in het tweede gedeelte wel stevig 

doorzetten. Het is uiteindelijk een zeer lange tocht. De 

hoogteverschillen zijn echter telkens te overzien; het zijn 

geen lange stijgingen of afdalingen.  Volgens de 

wegwijzers komt de pas nu echt dichterbij, maar natuurlijk 

duurt het toch nog weer langer, dan verwacht. Vijf voor 

half vijf zijn we bij de Passo del Muraglione. Ons eindpunt 

voor onze Voettocht Rome 2010. We liepen dus in 8½ uur 

( 7 uur vlg. de bordjes – 6 uur vlg. het gidsje ) deze 21,5 

kilometer ( Totaal : 2.280 km. ). 

 

Het hotel is inderdaad dicht, maar wie schetst onze verbazing en nog grotere vreugde !  De bus 

van 16.25 staat klaar voor vertrek. De informatie via Internet klopte dus niet !  We zijn zeer blij 

met deze enorme meevaller.  Geen liften en al helemaal geen lange afdaling te voet. Nu hebben 

we echt een keer enorm geluk. Bovendien liepen we de hele dag ontspannen en niet naar een 

deadline, omdat we geen bus verwachtten.  

 

In 20 minuten tijd rijdt de bus vakkundig de pas af en brengt ons naar Hotel Silvano, net buiten 

San Godenzo. We worden voor de deur afgezet; het is vijf voor vijf. Snel douchen, nog wat 

spullen te drogen hangen en op naar het bier. Buiten voor het hotel drinken we dat. De 

temperatuur is zo dat het net kan. Zodra het waait is het fris. In middels is er aan het eind van de 

straat dorpsfeest. We eten uitstekend :  crostini – penne alla‟arabiatica – gegrilde karbonade / 

frites – tira-misu – Rode wijn / cappuccino. 

 



 

 Voettocht Rome 2010 zit er op. Het was wederom een mooie wandelvakantie. Een heftige 

start met het “mislukken” van de eerste etappe. In elk geval is daardoor het besluit 

gemakkelijk geweest in welke periode we in 2011 willen gaan: zomer 2011 vervolgen we, 

eerst met een tweedaagse Abetone – Pracchia, daarna het vervolg vanaf de Passo del 

Muraglione. 

 

 Er is weer een jaar voorbij gevlogen. Een jaar, waarin van alles gebeurd is, privé en op 

het werk. Nu is het echter Zomervakantie 2011 en gaan we eindelijk weer op pad om 

onze voettocht Rome te vervolgen. Dit jaar rijd ik met onze twee jaar oude RAV 4. Ik sta 

om kwart voor vijf op. Tien voor half zes rijd ik weg naar Leerdam en tien voor zes 

kunnen we samen echt op weg.  

 



 

ETAPPE 104 : 

ABETONE – LAGO SCAFFAIOLO  
 

VRIJDAG 15 JULI 2011   

 

Vooraf : 
 

* Abetone - Lago Scaffaiolo   16,1 km. 

 

*  Voor deze etappe is “schwindelfreiheit” noodzakelijk. Het middengedeelte gaat  

 langdurig over een smalle kam.  Onze “derde” poging ! 

 De etappe mag beslist niet bij slecht weer gelopen worden ( harde wind / onweer ). 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 6 uur 

 

* Kaart : Alto Appennino Modenese  ( = nummer 5 ), 1 : 50.000. 

 

*  Routeverloop : 00  

 

1.388 m.  Abetone 

1.500 m. La Verginetta 

1.936 m. Libro Aperto    5,0 km. 

1.799 m. Cima Tauffi 

1.632 m. Colle dell’Aqua Marcia 

1.675 m. Passo Croce Arcana  13,0 km. 

1.790 m. Lago Scaffaiolo  16,0 km. 

 

Totaal stijgen : ± 900 meter / Totaal dalen : ± 500 meter. 

 

Overnachting : 

 

Rifugio Duca degli Abruzzi ( CAI ) 

http://www.rifugiolagoscaffaiolo.it 

0534 – 53390 

347 7505007 

Prijs : Half pension : € 42,00 ( CAI leden : € 32,00 ) 

 

16/6 : Email verstuurd om kamer te reserveren 

17/6 : Reservering bevestigd. 

 

Vannacht hebben we goed geslapen. Vandaag moet het dan echt gebeuren. Na twee mislukte 

pogingen, moeten we vandaag de route naar Lago Scaffaiolo lopen. In 2009 was onze planning 

te ambitieus en moesten we de tocht in Abetone beëindigen. In 2010 namen we een verkeerde 

afslag en ontdekten we dat zo laat, dat we moesten terugkeren naar Abetone, zodat we wederom 

Lago Scaffaiolo niet bereikten. Nu – in 2011 – willen we dit stuk alsnog lopen.  

 



 

We staan tien voor zeven op; ontbijten, krijgen brood mee en gaan vijf voor acht op pad. Het 

eerste deel van de route kennen we dus al. We lopen door bos, aanvankelijk dalend, maar dan 

gaat de weg stijgen. Vanaf de start lopen we in korte broek. Het is prachtig zomerweer. Er 

ontstaan wel wat wolken, maar niet veel. De wind is echter spelbreker. Die is zo hard, dat het 

daardoor stevig afkoelt. Pauzeren doen we ook steeds in de luwte van de wind.  

 

We bereiken La Verginetta, een soort alm. Via route 495, die mooi geleidelijk stijgt, komen we 

bij “de kam”, Libro Aperto, 1.936 m. Eerst een kop thee, dan naar “onze beruchte 

splitsing”.                 

Nog steeds staat er daar geen wegwijzer, maar 

nu weten we waar we op moeten letten en 

gaan we natuurlijk goed. De route, die dan 

volgt, past natuurlijk landschappelijk het beste 

bij 2009. Eindeloos omhoog en omlaag, 

regelmatig over een erg slecht pad. Dat 

betekent vooral bij het afdalen stapvoets 

lopen. 

We passeren Monte Lanoio, Cima Tauffi en 

Colle dell‟Aqua Marcia.  Lunchpauze bestaat 

uit brood met camembert. We kunnen dan ook 

genieten van het uitzicht naar weerszijden, 

want we lopen over de kam. Tijdens het lopen 

hebben we onze aandacht voor al nodig bij het 

pad.  

 

Ook na de lunch weer over de kam, op en          

neer. Wel wordt het pad langzaam beter.    We 

hebben nog steeds zicht op Abetone en de 

“verkeerde kam” naar de Monte Cimone.  

Na verloop van tijd komen we bij de Passo 

Croce Arcana. Voor het eerst zien we vandaag 

andere mensen. We bekijken het daar 

aanwezige monument en de kanonnen, 

drinken een pakje sap en gaan dan weer 

verder. Het pad wordt nu echt beter en dat 

komt goed uit, want wij worden vermoeider. 

Nog een keer omhoog en dan zijn we bij het 

Lago Scaffaiolo en de Rifugio Duca degli 

Abruzzi. Het is tien voor half vier, dus we 

waren 7½ uur onderweg voor deze 16 

kilometer ( Totaal : 2.296 km. ) 

 

 

We slapen op een grote slaapzaal. Dat 

geeft wel een erg ouderwets gevoel. 

Gelukkig kunnen we wel douchen. Daarna 

moeten we binnen zitten; het is 17 graden, 

maar regelmatig waait het keihard. We 

hebben dus volop gelegenheid te lezen. 

Eigenlijk is het niet echt gezellig in deze 



 

hut. Het eten is wel goed : tagliatelle met gehaktsaus, soort goulash, tomaten en sla, taart toe en 

zoals iedere avond drinken we een halve liter rode wijn. Later op de avond komt er nog een 

grote groep binnen. Het wordt nu erg rumoerig. 

  

 
 

 



 

ETAPPE 105 : 

LAGO SCAFFAIOLO - PRACCHIA  
 

ZATERDAG 16 JULI 2011   

 

Vooraf : 

 
* Lago Scaffaiolo - Pracchia :16 km. 

 

* Deze etappe dalen we uiteindelijk af naar het dal van de Reno, waar we in  

 Pracchia een treinstationnetje vinden. 

 

* Wandeltijd vlg. gidsje : 6¼ uur 

 

* Kaart : Parco Regionale del Corno alle Scale / Alta valle del Reno 

 1 : 25.000 / Helaas is de kaart zo uitgevoerd dat het middengedeelte van de tocht er niet  

 op staat ! 

 

* Routeverloop : 00 / GEA – 3 – 33 / GEA 

 

1.790 m. Lago Scaffaiolo 

1.785 m. Passo dei Tre termini 

1.847 m. Passo dello Strofinatoio 

1.632 m. Passo del Cancellino 

1.686 m. Fonte dell’Uccelliera 

1.617 m. Passo della Nevaia 

1.567 m. Rifugio del Montanaro 

*************************************************************************** 

1.347 m. Passo del Rombiciaio 

1.300 m. Pian della Trava 

*************************************************************************** 

790 m.  La Casa 

635 m.  La Pracchia 

 

Totaal stijgen : ± 150 meter / Totaal dalen : ± 1350 meter. 

 

Overnachting : 

 

HOTEL RESTAURANT MELINI 
Via Nazionale, 78 

Pracchia (PT) 

Tel: 0573-490026 - Fax: 0573-490000 

info@albergomelini.com - www.albergomelini.com 

 

Prijs : 2 persoonskamer, incl. ontbijt : € 70 

14/6 : Email verstuurd om kamer te reserveren 

15/6 : Reservering bevestigd 

 

mailto:info@albergomelini.com
http://www.albergomelini.com/


 

Vannacht hebben we niet zo goed geslapen. Keiharde bedden, volle slaapzaal.  Toen we beneden 

kwamen, bleek er in de eetzaal ook nog een groep geslapen te hebben. Toch kunnen we om half 

acht ontbijten. Er is zelfs een soort ontbijtbuffet ! We rekenen af ( € 81,00, overnachting + eten 

+ 2 bier ) en gaan tien over acht op pad. Nu is het nog windstil en onbewolkt buiten. Dat maakt 

het zeer aangenaam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste helft van deze etappe lijkt op gisteren, over de kam omhoog en omlaag. Zo passeren 

we de Passo dei Tre Termini en bereiken Passo dello Strofinatoio. Dan volgt een stevige lastige 

afdaling naar de Passo del Cancellino. We oriënteren ons op de kaart, maar doen dat – zo blijkt 

later – verkeerd !  

We gaan een vrijwel dicht gegroeid pad in en als dat bij de bosrand komt lopen we ook echt 

vast. We keren dus om en snel mist Jan zijn horloge. We gaan zoeken bij de bomen / struiken, 

waar we vast liepen, en gelukkig ziet Jan zijn horloge al snel liggen.  

 

 

Terug bij de Passo del Cancellino drinken een kop thee, volgen dan 

wel de wegwijzer en nog steeds gaat de route over een kam. We 

kunnen dus steeds ver weg kijken. Vandaag komen we – misschien 

omdat het weekend is – meer wandelaars tegen. Op enig moment 

zelfs drie jonge nonnen, in habijt, op sandalen en met een houten 

stok. Onze uitrusting is dan toch wel heel anders. 

 

Bij de Fonte dell‟Uccelliera gaan we op advies van een Italiaan, over op route 5. Die brengt ons 

bij Rifugio Porta Franca. Gezeten aan een picknicktafel drinken we nog een kop thee. Dan gaan 

we afdalen door het bos en komen we landschappelijk gezien in het tweede deel van deze 

etappe. Tot onze verrassing gaat route 35 ook weer stijgen en we komen bij route 3. Dit gedeelte 

ontbreekt dus op onze kaart ! De markeringen en wegwijzers zijn echter uitstekend in orde. Over 

een breed bospad dalen we af naar de Passo del Rombiciaio. Een mooi picknicktafel is zeer 

geschikt voor de lunch : salamiworst en krentenbollen. Het is inmiddels bewolkt geworden en 

met de wind erbij, is het wat fris.  

 

Dat gaat over als we verder afdalen, nu over route 33. Aanvankelijk 

over mooie bospaden, maar allengs worden die smaller en vol losse 

stenen en takjes. Het afdalen – toch al niet mijn favoriete ding – 

wordt zo steeds lastiger en zeer inspannend, dus fris hebben we het 

niet meer. We pauzeren nog een keer om even op adem te komen 

en iets te drinken. Dan weer over het lastige pad, overigens door 

een prachtig beukenbos, omlaag. Eerst bereiken we het gehucht La 

Casa. Dan heeft natuurgeweld een stuk bos verwoest en is er tussen 



 

de puinhopen een nieuw pad gemaakt. Inderdaad, ook dat is lastig om te lopen. We zijn dan ook 

zeer blij als we beneden zijn bij de rivier de Reno in Pracchia.  

 

 

Via een voetbrug de rivier over en half vier zijn we bij 

de auto bij het station. We waren dus 7 uur en 20 

minuten onderweg voor deze 16 kilometer.           ( 

Totaal 2.312 km. ). De twee tot nu toe ontbrekende 

etappes, hebben we nu dus gelopen ! ! ! 

 

We rijden met de auto naar het vlakbij gelegen en ons al 

bekende Hotel Melini, waar we allerhartelijkst worden 

ontvangen. Snel douchen en dan naar de Tour 

kijken, met een biertje erbij. Daarna is er volop 

gelegenheid in de tuin te schrijven en te lezen. We eten 

‟s avonds gezellig en uitstekend : Crostini – tagliatelle 

met paddenstoelen, geroosterd vlees met frites, 1/1 

liter rode wijn, veel water en cappuccino toe.  

 



 

ETAPPE 106 :  

PASSO DEL MURAGLIONE - CAMPIGNA  
 

MAANDAG 18 JULI 2011  

 

Vooraf : 
 

* Passo del Muraglione - Campigna 17,0 km 

 

* Bus :  San Godenzo : 08.00 

 Passo del Muraglione 08.20 

 

* Wandeltijd volgens gidsje : 5¼ uur  

 

* Zeer afwisselende dag, vlg. gidsje 

 

* Markering : 00 

 

* Kaarten : Alto Appennino Forlivese ( = nummer 9 ); 1 : 50.000. 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

   907 m. Passo del Muraglione 

   930 m. Passo Tre Faggi ( = drie beuken ) 

1.108 m. Poggio Piano     ± 5,5 km. 

1.082 m. Cima di Giogo 

1.389 m. Rifugio Fontanelle ( gesloten privé hut ) 

1.500 m. Passo Piancancelli    ± 9,5 km. 

1.657 m. Monte Falco ( net even buiten de route ) 

1.358 m. La Burraia     ± 13,5 km. 

1.295 m. Passo della Calla ( Horeca )   ± 15,0 km. 

1.077 m. Campigna     ± 17,0 km. 

 

Totaal stijgen : ± 920 meter / Totaal dalen : ± 750 meter  

 

Overnachten : 

 

Hotel Granduca Campigna 

Loc. Campigna di Santa Sofia 

0039 0543 980051 

21/6 : Email gestuurd tbv reservering 

22/6 : Bevestiging ontvangen per mail. 

hotelgranduca@hotmail.com  www.campigna.it  

 

Vannacht hebben we goed geslapen. Tijdens het ontbijt, kwart over zeven, want we waren kwart 

voor zeven opgestaan, begint het buiten te regenen en stevig ook. We rekenen af ( € 106 ) en 

maken ons gereed om de regen te trotseren. Hoe het mogelijk is weet ik niet, maar ik blijk maar 

een parapluutje bij mij te hebben. We wachten tegenover het hotel op de bus, die 

mailto:hotelgranduca@hotmail.com
http://www.campigna.it/


 

iets na acht uur komt en ons door de regen naar de Passo del Muraglione brengt. Rond half 

negen zijn we op de pas. Het is koud, mistig, het waait hard en het regent zachtjes. Het kost dus 

wel doorzettingsvermogen om op pad te gaan, maar gelukkig hebben we dat.  

 

De regen zelf stopt vrij snel, maar er waait nog veel uit 

de bomen. Ook het gras is drijfnat en de schoenen 

krijgen het dus zwaar te verduren. We kunnen gelijk 

aan het begin uit twee mogelijkheden kiezen. Onze 

voorkeur gaat nu uit naar het traject, zoveel mogelijk 

beschut tegen de wind, die uit het oosten/ zuid-oosten 

lijkt te komen. De wind blijft de hele dag hard tot 

stormachtig. Op de kam merken we natuurlijk de wind 

het meest; soms lopen we beschut en merken we niets 

van de wind.  

 

Door de regen is alles glad en al snel ga ik onderuit. Meer dan een kleine bloeduitstorting op 

mijn linkeronderbeen ontstaat er niet, dus dat valt mee. Na 40 minuten bereiken we de Passo Tre 

Faggi ( = 3 beuken ). Aan de overzijde volgen we eerst een veldweg, later een bospad. In het 

algemeen geldt dat de paden vandaag goed zijn. We gaan nu klimmen. Gelukkig trekt de mist 

op. Volgens de goed aanwezige wegwijzers passeren we Poggio Piano en Cima di Giogo. Echt 

markante punten zijn het niet.  We drinken een kop thee bij een van die punten. De klim naar de 

Rifugio Fontanelle is steil en lastig. Daar aangekomen drinken we nog een kop thee.  

 

Het klimmen gaat gewoon door, maar nu wel over 

goede paden, niet te steil. Zo arriveren we bij de 

Passo Piancancelli. Nu volgt het laatste stuk van 

de klim, natuurlijk nog steeds door het bos, tot 

vlak bij de Monte Falco. Die bergtop laten we 

rechts liggen, we hebben al mooi uitzicht gehad 

op gebieden, die we nog niet kennen, vooral in 

zuidelijke richting, waar we de berg La Verna al 

kunnen zien. We komen daar pas overmorgen ! 

Nu gaan we afdalen en na een tijdje vinden we dat 

we genoeg uit de wind zitten en zetten ons neder 

op enkele stenen langs het pad. Wel doen we ons 

jack aan, omdat het aan de koude kant is.  

 

Terwijl wij genieten van onze salamiworst en een 

krentenbol, passeert een nederlands gezin met drie 

kinderen !  Veel andere wandelaars komen we 

vandaag niet tegen. Na de lunch vervolgen we de 

afdaling. We bereiken een open weide en oriënteren 

ons nu goed, zodat we op het juiste pad kunnen 

vervolgen. Al snel lopen we langs Rifugio Burraia. 

Ik kon telefonisch geen contact met hen krijgen en 

daarom overnachten we hier niet. Het blijkt nu wel 

open te zijn, maar ziet er erg ongezellig en donker 

uit. We lopen dus door en 

 



 

dalen af naar de Passo della Calla. Even pauze om sap te drinken. De zon schijnt nu ook weer, 

maar de harde, koude, onangename wind blijft de rest van de dag aanwezig.  

 

Vanaf deze pas verlaten we voor vandaag de GEA en dalen af, eerste even over de weg en dan 

over een stevig bospad, tot we in Campigna arriveren. Een echt dorp is het niet eens, maar ons 

hotel - Albergo Granduca - staat er wel. Dat is het voormalige jachthuis van de Groot Hertog van 

de Abruzzen. Een mooi oud pand, van binnen ook fraai ingericht met veel hout. We krijgen een 

ruimte met een dubbelbed, een aparte kamer met een bed en een badkamer.  Het is tien voor 

drie, dus we waren 6 uur en 20 minuten onderweg voor deze 17 kilometer ( Totaal : 2.329 km. ). 

 

Na het douchen gaan we buiten zitten, wel met trui en lange broek, inderdaad : die koude wind. 

We drinken een biertje. Vandaag is het rustdag in deTour, dus geen sport op TV vandaag voor 

ons. Na verloop van tijd verhuizen we naar een soort tent, waar we minder last hebben van de 

wind. De avondmaaltijd bestaat uit tagliatelle con funghi, een soort goulash, taart en cappuccino 

+ ½ liter rode wijn. We zitten tussen enerzijds zeer oude mensen en anderzijds gezinnen met erg 

jonge kinderen. Het afrekenen is aan de prijzige kant, alles incl. € 155.  

 



 

ETAPPE 107 : CAMPIGNA – BADIA PRATAGLIA  
 

DINSDAG 19 JULI 2011  

 

Vooraf : 
 

* Campigna – Badia Prataglia 19,0 km. 

 

* Tijdens deze etappe de overstap van Grande Escursione Appenninica naar 

 De  Franciscaanse Voetreis. We bereiken die bij Sacro Eremo of bij Prato alla Penna. 

 

* We kiezen er vandaag voor op ongeveer 2/3 van onze tocht een omweg te maken, 

 zodat we langs de mooie Kluizenarij Sacro Eremo komen. De kluizenarij hoort bij het  

klooster in het dorp Camaldoli.  Franciscus verbleef hier een maand, tijdens zijn voetreis 

van Venetië naar Assisi. Deze omweg kost 150 meter extra klimmen en is 1½ kilometer 

langer.  

 

* Nog steeds volgen we de hoofdkam van de Apenijnen. Toch lopen we niet alleen door bos, 

maar ook door open gebied.  Geregeld is het pad een vrij brede landweg. 

 

* We gebruiken kaart 135 : Appennino Tosco-Romagnolo / 1 : 50.000/  

 Instituto Geografico Adriatico. 

 

* Tussenafstanden zijn bij benadering. 

 

* Routeverloop : 00 – 68 – 74 – 00 - GEA 

 

 

 

1.077 m.          Campigna    

1.295 m. Passo della Calla ( Horeca ) 

1.520 m. Poggio  Scali 

1.330 m. Prato Bertone ( Start variant )  11,0 km. 

1.102 m. Sacro Eremo ( Kluizenarij ) ( Winkel – eten en drinken ) 

1.248 m. Prato alla Penna ( Einde variant ) 

1.228 m. Passo Fangacci 

1.050 m. Il Capanno ( bar ) 

   835 m. Badia Prataglia    19,0 km. 

 

Totaal stijgen : ± 900 meter / Totaal dalen : ± 1100 meter  

 

Overnachten : 
 

Albergo Giardino / Via Nazionale 15 /  52010  Badia Prataglia 

0575 – 559016 /  hotelgiardino@tin.it 

Vermoedelijk een vrij eenvoudig hotel 

14/6 : Email verstuurd om kamer te reserveren // 18/6 : Telefonisch kamer gereserveerd 

 

 

mailto:hotelgiardino@tin.it


 

Na een goede nachtrust, staan we om zeven uur op. Het ontbijt bestaat eerst alleen uit thee. Na 

wat vragen door mij, krijgen we twee croissants en uiteindelijk ook brood met rauwe ham. De 

bediening blijft wat hoekig; men is niet onwelwillend, maar zeker ook niet op wandelaars 

ingesteld. 

 

Vijf voor acht verlaten we Campigna. Over 

hetzelfde pad, dat we gisteren volgden, lopen / 

klimmen we terug naar de Passo della Calla. 

Vandaag is het in elk geval droog, soms meer 

zon, soms meer wolken. In de ochtend staat er 

nog steeds een harde koude wind, die 

s‟middags ineens weg is. Dan wordt de 

temperatuur ook aangenamer. Vanaf de pas 

gaan we weer over de graat, de hoofdkam van 

de Apennijnen. Ons pad is breed en van goede 

kwaliteit, dus weinig losse stenen. Vlot zijn 

we dan ook bij het hoogste punt van vandaag : 

Poggio Scali  

( 1.520 m. ). We lopen even naar de top, 

genieten van het uitzicht en drinken een kop  

thee.  

 

Door het bos gaan we verder. In tegenstelling 

tot mijn verwachting, lopen we nog steeds 95 

% van de tijd in het bos, meestal beukenbos. 

We passeren enkele open plekken in het bos 

en bereiken Prato Bertone. Daar drinken we 

nog een kop thee en gaan dan van de 

hoofdroute 00 af om de variant te lopen via 

route 68. Dat betekent een steile en dus 

lastige afdaling naar Sacro Eremo. Dit is een 

kluizenarij, waar ook Franciscus ooit verbleef. 

We hebben dubbel pech : Het is gesloten, 

maar daar hadden we al rekening mee 

gehouden, en men is de hoofdweg voor de 

kluizenarij opnieuw aan het asfalteren. We 

maken wat foto‟s van de buitenkant en gaan 

dan snel verder. 

 

Route 74 klimt door het bos omhoog naar de 

kam, die we bij Prato Penna bereiken. Vanaf 

Sacro Eremo volgen we de Franciscaanse 

Voetreis van Kees Roodenburg, die tot Badia 

Prataglia samenloopt met de GEA. Bij Prato 

Penna is het tijd voor de lunch, weer voor elk 

een ½ worst en een krentenbol. Morgen hopen 

we inkopen te kunnen doen. Het is vandaag 

drukker met andere wandelaars, dan gisteren. 

We komen meerdere mensen tegen. Verder 

lopend moeten we nog een keer omhoog over 



 

de kam, nog steeds door prachtig bos, tot we gaan afdalen naar de Passo Fangacci. 

 

Na de Passo Fangacci blijven we in het bos en gaan dalen over een pad, soms goed, soms 

lastiger te belopen. Het is route 72. We moeten goed op de markeringen letten. Er loopt ook een 

natuurpad en nog andere paden. Het 

landschap doet wat aan Luxemburg denken, 

rotsen en stroompjes in een mooi bos. We 

komen bij een asfaltweg en een bar : Il 

Capanno. Even zoeken en dan zien we de 

markeringen aan de overzijde verder gaan. 

Het is nog wel even doorzetten dit laatste 

stuk, vooral ook, omdat het alsmaar afdalen 

is, maar dan zijn we in Badia Prataglia. Het 

is tien over drie, dus we waren 7¼ uur 

onderweg voor deze 19 kilometer ( Totaal 

2.348 km. ).  

 

Al heel snel staan we voor het grote oude gebouw van Hotel Albergo Giardino. We douchen, 

kijken de Tour de France, lopen even door het plaatsje, bekijken de oude Romaanse kerk en 

gaan dan in ons eigen hotel iets drinken. Dat doen we binnen, buiten is het te koud en later gaat 

het wat regenen. Natuurlijk even met thuis bellen en dan om half acht aan het diner          (samen 

met de “andere senioren”).We krijgen lasagne, rosbief en kip, sperziebonen en tomaat, 

slagroomtaart. Het smaakt allemaal weer uitstekend en wordt met aandacht geserveerd.  

 

 Badia Prataglia is het eindpunt van ons GEA avontuur en we stappen vervolgens over op 

de Franciscaanse Voetreis van Kees Roodenburg.     

 

 

 

 


