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Veranderingen in de route worden tevens doorgevoerd in de GPS-tracks,
behalve als het om tijdelijke omleidingen gaat.

Let op: Camping Village Flaminio – de camping waar je je fiets kunt inleveren voor transport door Soetens – is moeilijk
bereikbaargeworden per fiets. De weg erheen zoals die in de gids beschreven staat is recent afgesloten met een vangrail.
Je kunt de fiets over de vangrail tillen, maar onderstaande route is minder gevaarlijk. Als je geen gebruik maakt van Soetens Transport
kunt u beter elders overnachten, bijvoorbeeld op de Camping Village Roma (zie nieuw vermelde camping op pag. 2 van deze pdf).
Van route naar camping:
Op p. 127 bij km 4,6 ( (terug: bij km
7,7 ¢) omlaag van dijk af. Zet hier
km-teller op 0,0.
0,3 1e 2: Via Vitorchiano.
0,5 0 en dan bij station Due Ponti
met de lift naar de andere kant
van het spoor
(het station is misschien lastig te
zien vanaf de Via Vitorchiano).
De lift is net groot genoeg voor
een fiets met tassen.
0,6 Met de rug naar het spoor 1.
0,8 Haakse bocht naar rechts,
dan einde straat 1,
afstappen en smal voetpad links
van weg volgen.)
1,1 Meteen na tankstation
oversteken bij zebra met stopl.
en langs andere kant terug.
1,3 1, parkeerterrein van bedrijf
over.
1,4 Na dit parkeerterrein 1,
!! uiterst links fietsend
80 m tegen verkeer in,
dan bij zebrapad met stopl.
oversteken naar camping.
Van camping naar route:
		 Zelfde weg terug.
De tracks voor deze routes zijn
toegevoegdaan de bundel Varianten
en Aanvullingen die je op de site kunt
downloaden.

Let op: betalen met bankpas
is in het buitenland nog niet
zo gangbaar als bij ons.
Zelfs in hotels kunt u lang
niet altijd zo betalen.
Let op: ook in Italiaanse
steden worden steeds vaker
fietsen gestolen. Laat je fiets
in de stad niet op straat
achter om te voet de stad te
bezichtigen.
Fietsenstalling in Rome

Stow your Bags biedt de mogelijkheid
je fiets of andere bagage veilig achter te laten in het centrum van Rome.
Momenteel zijn er twee bagage
depots, beide dagelijks open van 9 tot
19 uur:
• Navona Left Luggage
Via dei Chiavari 8
• Colosseum Left luggage
Via degli Zingari 12
Voor meer info:
www.stowyourbags.com (engelstalig)
of t 0039-06-83661304

Uitleg beschrijving campings
en onderdak (p. 8)
+
Aanbevolen adres
Op pag. 8 is abusievelijk ook het
sterretje H als teken voor aanbeveling blijven staan.
Voorzieningen
H		 Huisje, hut of stacaravan.
In deze gids wordt met ’H trekkerhut’
bedoeld: een onderkomen zonder
eigensanitair. In tegenstelling tot de
trekkershutten die we in Nederland
kennen is er meestal wel beddegoed
aanwezig (soms tegen meerprijs, maar
meestal inbegrepen in de prijs).
Is er wel eigen sanitair dan heet het in
deze gids een ‘H huisje’.
Beide typen kunnen al dan niet
een kookgelegenheid hebben,
aangeduid met K.
Fietsenmakers
Nieuw ontdekt adres:
• Etappe 31: Orte (km 49, niet op
OpenStreetMap, Carlo Ciocchetti,
Via Containo 11)

Veranderdingen
in campings en onderdak
Campings etappe 25
p. 20
Anita
km 70
T3 Prato Pozzo, Via Rotta Martinella 34/a,
t 338-8460287 / 0532-801058.
Het sanitair en de hygiëne zijn nu in orde.
Omgeving is paradijs voor vogelaars.
oVr (ma dicht) ∑s ⁄ 10 ™ 15
Hd trekkershut ⁄ 25 ™ 40
Onderdak etappe 25
p. 20
Portomaggiore
km 33
Nieuw ontdekt adres:
Ht Da Pippi, Via Eppi 22g, t 0532-814696.
Cf ⁄ 35 ™ 45
Anita
km 70
Ag Prato Pozzo, Via Rotta Martinella 34/a,
t 0532-801058 / 338-8460287. Bij T3.
Het sanitair en de hygiëne zijn nu in orde.
Omgeving is paradijs voor vogelaars.
oVR (ma dicht) ∑s ⁄r 57 ™r 114
Camping etappe 27
p. 30
Ponte Messa
km 63
c1 + Marécchia, Via Molino Schieti 22,
t 338-7226690 / 0541-928936.
Open: 1 mei t/m 10 september.
Kleine camping aan rivier. Met tentenveld.
bvukrZs ⁄ 17/24 ™ 25/36
Onderdak etappe 28
p. 33
SansepolcroHH (selectie)
km 47
Nieuw ontdekt adres:
Bb + Antico Borgo de’ Romolini,
Località Gricignano 85, t 334-9384570.
vfK∑zb ⁄ 40 /60 ™ 80/120
5 km ten zuiden van Sansepolcro.
Campings etappe 29
p. 40
Città di Castello
km 22
T1 La Fontana del Boschetto: sterk af te raden.
Smerig terrein, gedateerd sanitair. Soms alleen koude douche. Naast snelwegviaduct.
In weekend harde muziek tot 1 uur ‘s nachts.

Bij Assisi
km 87
c2 Green Village Assisi, Via San Giovanni in
Campiglione 110, t 075-813710.
4 km van Assisi, op de vlakte onder de stad.
4 x per dag busje naar Assisi (retour € 5 p.p.,
als u in huisje overnacht inbegrepen in prijs)
Open: half april t/m opktober.
Bwkr„Z (€ 3 p.p) s ⁄ 22 ™ 32
H huisje K
™ 60/70 4⁄ 90/100 + eindschoonmaak € 30
H huisje + ontbijt
⁄ 46/62 ™ 62/72 4⁄ 90/114
Reserveren via http://greenvillage-campinghotel-assisi.com/
Campings etappe 30
p. 43
Bij Massa Martana
km 50
T3 Orsini, Localitá Casa Fanello 302,
t 075-889140.
Minicamping bij agriturismo.
Open: mei t/m september.
bvpRzs ⁄ 15 ™ 25
Kampeerders moeten gebruik maken van
het sanitair in de badkamer van de eigenaar.
Onderdak etappe 31
p. 46
AméliaHH
km 35
j Giustiniani, Piazza Mazzini 9,
t 345-8360069 /335-5644309
Receptie open 7.30-12.30 / 14.45-19.30.
C ∆ 17 ™d48. 40 m boven de route.
Boek via info@ostellogiustiniani.com.
In en om OrteH (selectie)
km 49
Prijsverlaging en meer voorzieningen
Bb + Casale Hortensiae, Vocabolo Resano 6,
t 0761-402920 / 338-2627233.
vufK∑zb ⁄ 45 ™ 70
h5-7 op kaart 122.
Onderdak etappe 32
p. 48
Corchiano
km 25
Ap + Casale Massucci, Via Vignanello 16,
t 339-5892766. vfKzb
™ 45/60 Eindschoonmaak 10.
Nu ook voor 1 nacht te boeken.
Civita CastellanaH (selectie)
km 33
Ap Home Alba, Piazza Matteotti 53,
t 329-4710544. CK ⁄ ?? ™ ??
Mooi appartement met leuke gastvrouw,
maar fietsen moeten vier trappen op
of op straat blijven staan.
Campings etappe 33
Prima Porta (gem. Rome)
c1 + Tiber: gesloten.

p. 49
km 42

RomaHHH (Rome) (selectie)
km 51
c2 + Village Flaminio, t 06-3331429.
De weg naar deze camping zoals die in de gids
staat is nu afgesloten met een vangrail.
Zie bericht op pag. 1 van deze pdf voor de
minst slechte route naar de camping.
Als u hier niet hoeft te zijn om uw fiets in te
leveren voor transport kunt u beter op onderstaande camping overnachten, want het
alternatief (Camping Tiber in Prima Porta) is
gesloten.
RomaHHH (Rome) (selectie)
km 61 + 6
c + Camping Village Roma, Via Aurelia 831,
t 06-6623018.
6 km ten westen van het St. Pietersplein.
Goede bus- en metroverbinding met centrum.
Soms lawaaiige groepen.
B/b/okr∑zs ®W
H∆ Bungalow
H∆K Chalet
Prijzen variëren sterk met het seizoen en de
grootte en uitrusting van de accomodatie.
Reserveren via https://humancompany.com/
nl/bestemmingen/camping-in-town (in het
Nederlands).
Onderdak etappe 33
p. 50
CalcataHH
km 14
Bb l’Isola che non c’era: gesloten.
Nieuw ontdekt adres:
Ap Casa Segreta, Via di Porta Segreta 9,
t 340-3530074 (Nederlands) / 0761587855 (soms Italiaans, soms Nederlands).
CvfK ⁄-™ 50 4⁄ 120
Sacrofano
km 27-29
Ag Merlano, Via Fontana Mancina 38,
t 06-90112431 / 335-6990543.
fzb ⁄-™ 80 4-6⁄ 140
Ontbijt (optioneel) € 9-12 p.p.
Campings etappe 28T
p. 71
FirenzeHHH (Florence)
km 34
c2 Camping Firenze.
De routebeschrijving naar deze camping
moet beginnen met:
Op p. 143 bij km 2,8 1 (terug bij km 2,3 5).
Campings etappe 29T
FirenzeHHH (Florence)
c1 Michelangelo: gesloten.

p. 71
km 2

Onderdak etappe 32T
SeggianoH
Nieuw ontdekt adres, aanbevolen!

p. 76
km 36

Ag + Antico Casale Pozzuolo, Podere Pozzuolo 1,
t 0564-950551 / 328-3910790.
VuRzb ™ 82/87 4⁄ 119/134
Ongeveer 1 km na Seggiano linksaf,
dan na ca. 150 m aan linkerkant.

Veranderingen
in de hoofdroute (heenweg)
p. 100

Het asfalt-alternatief na Ravenna is af
te raden. Het is niet veilig.
Het komt ook niet meer in de tracks
voor die nu op de site staan.
p. 107

Betere routebeschrijving:
8,9 Direct na brug 2.
!! zeer steil omlaag,
dan 4,5 km onverhard fietspad
met soms slechte stukjes.
p. 119

1,5 Afdaling 2,2 km 4-6%.

p. 119

22,1 Voor pleintje 4.
6 km a.
(Wegwijzer naar Massa Martana
Stazione is verdwenen.)
p. 127

5,6 De fietsbrug is gerepareerd.

Veranderingen
in de hoofdoute (terugweg)
p. 127

6,7 De fietsbrug is gerepareerd.

p. 111

3,5 700 m zeer slechte onv. weg.

p. 101

Het asfalt-alternatief na Lido di Classe
is af te raden. Het is niet veilig.
Het komt ook niet meer in de tracks
voor die nu op de site staan.

Veranderingen in de
Toscane-route (heenweg)
p. 136

In het weekend is de binnenstad van
Bologna alleen voor voetgangers.
Er zijn dan twee opties:
1. Afstappen en door de (zeer fraaie)
binnenstad lopen.
2. Fietsen via de fietspaden langs de
ring om de binnenstad. Wel oppassen voor afslaand verkeer: in Italië
zijn veel automobilisten geen fietsers
gewend. Vooral oppassen op de rkuisingen op de gedeelten van de ring
waar het fietspad in het middenplantsoen ligt.
p. 138

Restaurant voor begin klim naar Loiano:
22,3 3 ri. Loiano.
5 km 7-8%, dan 500 m 3-4%.
[r: hier even 0,
na de brug aan rechterkant.
Open april t/m sept. vanaf 12 u.]
p. 143

2,8 Einde weg 0
(fietspad links van weg.)
[c2: hier 1, zie verder p. 64.]

p. 148

Betere route ivm glas achter het tankstation:
1,2 Achterlangs volgende rotonde,
dan voor tankstation 9
hoofdweg op.
7,5 km (a)a.
p. 152

19,0 De picknickplaats met
drinkwaterpunt is er niet meer.

Veranderingen in de
Toscane-route (terugweg)
p. 159

8,1 2x @ (verder omhoog).
7,3 km korte hellingen op en af
(vooral af).

p. 158

5,9 900 m 6-9%, dan 8 km 1-3%.

p. 152

4,1 De picknickplaats met
drinkwaterpunt is er niet meer.

p. 149

2,7 2,7 km 8%.

p. 148

Betere route ivm glas achter het tankstation:
5,9 Na tankstation fietspad achter
betonrand volgen,
dan achterlangs rotonde.
p. 139

Restaurant na afdaling vanuit Loiano:
18,7 Onderaan afdaling 8
ri. Bologna.
Afdaling 22 km 1-2% met
daarin2x kortere afdaling 3-5%.
[r: hier even 5,
na de brug aan rechterkant.
Open april t/m sept. vanaf 12 u.]
p. 136

In het weekend is de binnenstad van
Bologna alleen voor voetgangers.
Er zijn dan twee opties:
1. Afstappen en door de (zeer fraaie)
binnenstad lopen.
2. Fietsen via de fietspaden langs de
ring om de binnenstad. Wel oppassen voor afslaand verkeer: in Italië
zijn veel automobilisten geen fietsers
gewend. Vooral oppassen op de rkuisingen op de gedeelten van de ring
waar het fietspad in het middenplantsoen ligt.

Veranderingen in de route
Florence- Assisi (heenweg)
p. 160

0,3 Bij stoplichten 1:
Via Carlo Marsupini,
dan @: Via Collucio Salutani.

