Aanvullingen deel 3 - 3e druk 2018
Laatste wijziging: 8 december 2020

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

Bereikbaarheid Camping Village Flaminio – de camping waar je je fiets kunt inleveren voor transport door Soetens
De weg erheen zoals die in de gids beschreven staat is nu afgesloten met een vangrail. Je kunt de fiets over de vangrail tillen of onderstaande route volgen, die
ook in de GPS-bundel ‘Alle varianten en extra routes’ is opgenomen. In beide gevallen moet je een stuk op een vierbaans stadsweg fietsen.

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.
0,2 9: Via Roccalvecce,
over 2 viaducten, dan 0.
0,5 1e 0,
dan vierbaans voorrangsweg op.
1 km A.
1,1 Op splitsing rechter rijbaan
volgen (ri. Tor di Quinto),
door tunnel.
1,5 Na de tunnel meteen 0,
over parkeerterrein van
winkelcentrum.
Als het centrum gesloten is
( 1e afslag daarna nemen
(ri. Via Due Ponti),
meteen weer (,
onder viaduct door,
dan ¶ (voetpad).
Dit pad komt na een haakse
bocht bij de camping uit.
1,6 Voor vierbaansweg 1,
100 m in de berm lopen,
dan bij stoplichten oversteken
naar camping.
Van camping naar route:
0,0 Vanuit de camping
bij stoplichten oversteken,
dan 1 vierbaansweg op.
500 m A.
0,5 ( 1e afslag nemen,
bovenaan afslag 0 over viaduct.
0,8 Einde weg 9.

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.
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 ontdekte adressen
(niet op Open Street Map te zien)
• Etappe 26: Lido di Classe (km 46,
Kali Bike, Via Giacomo Bove 41)
• Etappe 31: Orte (km 49, Carlo
Ciocchetti, Via Containo 11)
Fietsenstalling in Bologna
In Bologna kun je je fiets dichtbij het
Centraal Station stallen in:
Velostazione Dynamo
Via Indipendenza 71/Z
t 051-19900462
Open: ma-vr 6.30-20.30,
za 7.30-20.30, zo gesloten.

Veranderdingen in
praktische zaken,
campings en onderdak

Bb La Ca’ de Ba’, Via della Bassa 4a ,
t 366-8045811. Vfb ⁄ 40 ™ 65 4⁄ 75
h1 op kaart 98.

Campings etappe 25
p. 20
FerraraHH
km 0
c1 (et. 24)  Camping Comunale Estense:
Gesloten.
S. Egídio
km 17
T1 + La Rocchetta: blijft voorlopig nog dicht.
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

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 25
p. 20
FerraraHH (selectie)
km 3
Nieuw ontdekt adres, aanbevolen
Bb + Studio 27, Via Mascheraio 47,
t 0532-097846. fC ⁄ 66 ™ 72
S. Egídio
km 17
Ag + La Rocchetta: blijft voorlopig nog dicht.
Bij S. Nicolo (gem. Voghiera)
km 23 + 3
Ag La Sapienza, Via Ravenna, t 0532-850633.
r (di dicht) zb ⁄ vanaf 55 ™ vanaf 75.
Alleen bereikbaar via drukke hoofdweg
(900 m, h2 op kaart 95).
h2 staat op het kaartje niet op de goede
plaats; het is aan de westkant van de weg
tussende aansluitingen Montestirolo en
Montesanto, dus 2 km meer richting Ferrara.
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
Onderdak etappe 26
p. 26
Lido di Classe
km 45
T2 La Casina: kampeerplekken bijna altijd bezet
door caravans.
Onderdak etappe 26
Savarna (gem. Ravenna)
Nieuw ontdekt adres:

p. 27
km 8

Onderdak etappe 27
p. 30
Ponte Messa
km 63
Nieuw ontdekt adres:
Bb Pizzeria Re Mida, Via Marechiese 39,
t 0541-928385. f ™ 50
NovaféltriaH
km 52
Ht + Magda, Via Saffi 55, t 338-2652879 /
0541-920817. Cvf„
Uitrusting om de fiets schoon te spuiten.
⁄ 50/55 ™ 75/78
Reserveer via www.hotelmagda.com.
Algemene info etappe 28 p. 31
Op de pashoogte is weer een bar,
waar je broodjes en dergelijke kunt
krijgen. Dinsdags is de bar dicht.
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,
Nieuwe prijzen voor huisjes:
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/

c3 + Fontemaggio, Via Eremo delle Carceri 24,
t 075-813636 / 347-6753780.
Het nummer 075-812317 lijkt niet meer in
gebruik.
1,5 km van Assisi. Hele jaar open.
Klim vanaf route 280 m, vanaf Assisi 110 m.
BVu in hoogseizoen Wk
R (wo dicht) s ⁄ 14 ™ 22
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.
Nieuw ontdekt adres:
Bb + La Toretta , Piazza Pietralata 12,
t 348-5902988. Cf∑ ⁄ 50 ™ 70
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

h

Savignano

S. Vito

sul Rubicone

Even praktisch
etappe 26T

p. 57

In het boekje wordt gewaarschuwd
voor het ontbreken van horeca tussen Bologna en Loiano. Echter, voor

Campings etappe 29T
FirenzeHHH (Florence)
c1 Michelangelo: gesloten.

p. 71
km 2

Campings etappe 32T p. 75-76
CasteldelpianoH
km 43
c2 Residence Amiata: blijft dit jaar gesloten.
Een alternatief op 10 km van de route
plus hoogteverschil
(heen 200 m, terug naar route 150 m):
Camping Lucherino, Località Lucherino,
Monticello Amiata, t 0564-1760178.
De route verlaten op de rotonde in Arcidosso,
2,3 km voorbij de camping ResidenceAmiata.
Onderdak etappe 32T
p. 76
SeggianoH
km 36
Nieuw ontdekt adres, aanbevolen!
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.
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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.
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ASFALT-ALTERNATIEF

Colombare

Masrola
Torriana
Ponte Verúcchio
h3 k

Dogana

Verúcchio★

h4

Bruciato

Montebello

p. 106-108

Serravalle

SAN MARINO
Fiorina

Kaart 106
Torriana
Ponte Verúcchio
h3 k

Verúcchio★

h 42

Bruciato

Montebello

p. 107

58
P2

Pietra dell’Uso

Pietracutah

Montetiffi

p. 108

Ponte S. Maria Maddalena

Novaféltria.H

6,3
Wkrh
6,5 Bij stoplichten 1, dan 7:
Via Garibaldi.
Dit is km 6,3 op pag. 108 van de gids,
die je vanaf hier weer kunt volgen.
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San Marino★
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Murata

SAN MARINO
Chiesanuovo

Talamello

Bovenstaande verandering is vanaf
17-9-20 opgenomen in de track van
de hoofdroute.
Wil je ook de slechte of steile stukjes
tussen Santarcángelo di Romanga
en Pietracuta vermijden volg dan de
track “Verbetering etappe 27”, die
vanaf 17-9-20 in alle GPS bundels is
opgenomen. Met die track vermijd je

h2 Corpolò

Villa Verúcchio

3,2 5 vrw. op, dan 1e 0:
Borgo Aurelio Saffi.
(het stoplicht is weggehaald.)

6,2 Na haakse bocht einde weg 0.
9,2 km a.
7,7 Ponte S. Maria Maddalena. kr
8,4 Over brug.

S. Martino
dei Mulini S. Ermete

cc h
ré

r
h1

S. Marino

GPS-VARIANT

p. 102

Situatie veranderd:
Tussen Pietracuta en Novaféltria
wordt de route in het boekje bemoeilijkt door de afsluiting van een pad en
verderop door een steile trap. Volg
daarom na Pietracuta de hoofdweg
naar Novaféltria:

di Romagna★

S. Michele

Roncofreddo

p. 100

Santarcángelo

Montalbano

e

ia

Nieuwe vaartijden
veer Anita - S. Alberto:
		 juli en augustus 7-21
april - juni 7-20
okt. - december + maart 7-19

h

Canonica

SP 258

p. 97

M
a

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).

Longiano

Veranderingen
in de hoofdroute (heenweg)

S

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) / 0761-587855
(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.
Moeizaam bereikbaar over steile steenslagweg.
Meerdere slechte recensies op internet.
Ht + Villa Gusto e Benessere: 1 fietser had hier een
zeer negatieve ervaring: “We hadden Villa Gusto e
Benessere voor 3 nachten geboekt en de eigenaar
zo’n 2 weken daarvoor rechtstreeks betaald. Toen
we bij ons adres arriveerden, mochten we er niet
in. Eventueel konden we terecht in een van zijn
accommodaties in een dorpje 15/20 km terug
waar we net vandaan kwamen. Na veel gedoe
afgesproken dat we ons geld terug zouden krijgen.
Tot op heden ( zo’n 5 weken later) heeft hij het
geld nog steeds niet overgemaakt. Booking.com
heeft contact met hem gezocht, een aantal keren
gebeld,mailtjes gestuurd. Volgens Booking.com
lijkt het alsof hij contact met hen probeert te mijden.”
Op Booking.com en Tripadvisor krijgt dit adres echter
tot nog toe goede recensies, ook de recente recensies
zijn positief.

je aan de klim naar Loiano begint is er
bij de rivier een aanbevolen café-restaurant met parkje waar je ook kunt
picknicken. Het heet La Baracca sul
Fiume (t 345-8801526) en je vindt
het als je bij km 22,3 0 over de brug
gaat en dan weer 0.

GPS-VARIANT

Novaféltria★

h

Rocca
di Maioletto
SP 25
8

RomaHHH (Rome) (selectie)
km 51
c2 + Village Flaminio, t 06-3332604.
De weg naar deze camping zoals die in de gids staat
is nu afgesloten met een vangrail,
maar de camping heeft plannen zelf een onverhard
pad achter de vangrail aan te leggen tot aan de
camping.
Totdat dat pad klaar is kun je het beste de op pag.
1 van deze pdf beschreven route naar de camping
volgen.
Een track naar deze camping is opgenomen in de
bundel ‘Alle varianten en extra routes ‘ die op www.
reitsmaroutes.nl te vinden is onder Rome-route >
GPS tracks.

S. Leo★★

Maiolo

r

Madonna
di Pugliano

Ponte Molino Baffoni

Kaart 107

Campolungo
Cuccagna

Montesassi
Savignano

bovendien het laatste stuk hoofdweg
voor Novaféltria via een rustig asfaltweggetje. Op de kaartjes op deze pdf
wordt die route gemarkeerd als GPSvariant omdat hij zonder navigatie
tekst of GPS erg moeilijk te volgen is.
Fiets je zonder GPS, volg dan het
drukkere Asfalt-alternatief dat in je
gids op kaartje 106 aangegeven staat
als je niet graag op onverharde paden
fietst.
p. 110

8,3 Op de pashoogte is weer een bar
waar je broodjes en dergelijke
kunt krijgen. Dinsdags is de bar
dicht.

p. 115

16,9 Het km-bordje staat er niet
meer. U moet de 3e zijweg
rechts hebben; dat is de eerste
die schuin rechts gaat.
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

Betere navigatietekst
3,8 Onderaan dit viaduct
voor rotonde & (door opening
in vangrail naar fietspad gaan,
met scherpe bocht naar rechts),
door tunnel (80 m),
dan einde weg 1.
Saxa Rubra G. hF
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. 110

18,5 Op de pashoogte is weer een bar
waar je broodjes en dergelijke
kunt krijgen.
p. 108-107

Situatie veranderd:
Tussen Novaféltria en Pietracuta
wordt de route in het boekje
bemoeilijktdoor een steile trap en de
afsluiting van een pad. Blijf daarom
na Novaféltria de hoofdweg volgen
tot Pietracuta:
p. 108

4,0 Bij stopl. 0 voorrangsweg op:
SP 258 (bordjes verderop).
9,2 km A.
11,1 Over brug.
Ponte S. Maria Maddalena G. kr
p. 107

2,2 Na bedrijf Sefal meteen 1:
Via Pianetta.
Pietracuta G. wkrh
2,9 Over fietsbrug, dan 2:
Via Pablo Neruda (bord verderop).
Dit is km 3,4 op pag. 107 van de gids,
die je vanaf hier weer kunt volgen.
Bovenstaande verandering is vanaf
17-9-20 opgenomen in de track van
de hoofdroute.
Wil je ook de slechte of steile stukjes
tussen Pietracuta en Santarcángelo di
Romanga vermijden volg dan de track
“Verbetering etappe 27”, die vanaf
17-9-20 in alle GPS bundels is op
genomen. Met die track vermijdt je
bovendien het eerste stuk hoofdweg
na Novaféltria via een rustig asfaltweggetje. Op de kaartjes op deze pdf
wordt die route gemarkeerd als GPS-

variant omdat hij zonder navigatie
tekst of GPS erg moeilijk te volgen is.
Fiets je zonder GPS, volg dan het
drukkere Asfalt-alternatief dat in je
gids op kaartjes 106 aangegeven staat
als je niet graag op onverharde paden
fietst.
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.
p. 98

Nieuwe vaartijden
veer Anita - S. Alberto:
		 juli en augustus 7-21
april - juni 7-20
okt. - december + maart 7-19

Veranderingen in de
Toscane-route (heenweg)
p. 133

10,5 c2 moet c1 zijn.
Op de kaart staat het wel goed.
p. 135

11,1 c1 moet c2 zijn.
Op de kaart staat het ook fout.
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%.
[kR: 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.]

kaarten 147 en 148

		 c1 moet c2 zijn.
In de tekst staat het wel goed.
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. 148

Correctie:
4,1 Bij stoplichten 5:
Via Biagio di Montluc.
[Centrum: hier 1 door poort.]
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.

kaarten 147 en 148

		 c1 moet c2 zijn.
In de tekst staat het wel goed.
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
daarin 2x kortere afdaling 3-5%.
[kR: 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 de meeste automobilisten geen
fietsers gewend. Vooral oppassen op
de kruisingen op de gedeelten van de
ring waar het fietspad in het middenplantsoen ligt.
p. 136

5,7 c1 moet c2 zijn.
Op de kaart staat het ook fout.

p. 133

16,1 c2 moet c1 zijn.
Op de kaart staat het wel goed.

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

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

