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Wandelen in Toscane & Lazio over de Via Francigena 
Luca-Siena (10 dagen) 
Siena – Viterbo (12 dagen)  
Viterbo – Rome (7 dagen) 
 
 
Code tour: ITFRA01W 

 

 
 
 

 
 
 

De Via Francigena was een belangrijke verbindingsweg door de Alpen, die Frankrijk met 
Italië verbond. De pelgrims kwamen vanuit Frankrijk over de Via Tolosana, die Santiago 
di Compostela als einddoel had, en vanuit Noord-Europa. Nadat de pelgrims de 
Alpenpassen Monginevro, Moncenisio en Gran San Bernardo overgetrokken waren, 
daalde men af in de immense vlakte van de Pianura Padana, om daarna ter hoogte van 
Parma de Apennijnen over te steken. Van de Monte Bardonepas bereikte men Toscane en 
passeerde zij de bekende Toscaanse steden voordat zij het einddoel van hun reis bereikte: 
de pauselijk stad Rome met zijn St. Pieterbasiliek. Tegenwoordig omvat de Via Francigena 
verschillende wandelroutes die door de eeuwen heen zijn veranderd. Naarmate het aantal 
pelgrims dat naar Rome reisde toenam, werden abdijen, kloosters, kerken, kathedralen en 
religieuze heiligdommen gebouwd op plaatsen waar belangrijke relikwieën werden 
bewaard en waar wonderen of verschijningen waren gebeurd. Deze wandelreis in drie 
etappes begint in Lucca en eindigt in Rome. Je wandelt door een ongerept en panoramisch 
heuvellandschap en passeert bekende cultuursteden en plaatsen zoals Lucca, San 
Gimignano, Val d’Orcia, Siena, het Bolsena meer en Viterbo… natuurlijk kunt je de reis 
nog voortzetten naar Rome. 
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De geschiedenis van de Via Francigena 

De ‘Via di Roma’ (Weg van Rome) was in de oudheid bekend als Iter Francorum en 
daarna als de Via Francigena. Deze nu zo bekende pelgrimsroute werd voor het eerst in de 
‘Actum Clusio uit 876’ genoemd, een perkament dat in de Abdij San Salvatore al Monte 
Amiata bewaard wordt. Aan het einde van de 10e eeuw, Sigerico, de Bisschop van 
Canterbury, volgde de Via Francigena tot aan Rome om hier door de paus gezegend te 
worden. Sigerico is de eerste pelgrim waar bericht van overgeleverd is. Op zijn terugreis 
naar Canterbury schreef hij een reisverslag, waarin hij de hele route beschreef: de 
verschillende etappes, overnachtingsplaatsen… Dit reisverslag is de uitgangspunt 
geworden van de Via Francigena als pelgrimsroute van Canterbury naar Rome.  
Niveau: 2,5    (gemiddeld tot zwaar) 
Het is moeilijk om deze route in een niveau in te schatten. Er zijn dagen die een niveau 
twee zijn en dagen die meer een niveau 3 zijn vanwege de lange afstanden. Dus we 
waardeerden deze tour als een 2,5. De routes lopen zowel door heuvelachtige gebieden als 
over vlaktes. Het is een tocht voor ervaren wandelaars met een goede lichamelijke 
conditie. Sommige dagen zijn gemakkelijker vanwege kortere afstanden en het vlakkere 
terrein. De dagelijkse afstanden liggen tussen 11 km (minimum) en 24 km (maximum). Bij 
boeking kunnen op verzoek sommige trajecten met transfers worden ingekort.  

 

Periode: van 1 april tot 31 oktober  
 
Deelnemers: vanaf 1 persoon.  
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Programma van de Via Francigena van Lucca naar Rome 
 
Etappe 1: Van Lucca naar Siena  
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Dag 1: Individuele aankomst in Lucca 

Lucca is een charmant stadje met karakteristieke steegjes en gezellige pleintjes. Het is de 
moeite waard om te bezoeken, want er zijn interessante monumenten te zien zoals de 
kathedraal, de basiliek San Frediano, de Torre Guinigi en de Torre dell'Orologio. Het is 
leuk om een wandeling over de goed bewaard gebleven stadsmuren te maken of gewoon 
lekker op de Piazza dell'Anfiteatro een terrasje te pakken om van de heerlijk Toscaanse 
wijn te genieten. 
 
Dag 2: Van Lucca naar Altopascio 

Als start een niet te zware wandeling met weinig niveauverschil langs monumenten van 
de stad Lucca. In Altopascio werd in de 11e eeuw een 'ospedale' voor pelgrims opgericht 
om steun aan de vele pelgrims te kunnen verlenen. De broederschap van de Cavalieri del 
Tau beheerde het. In Altopascio zijn  er vele kerken en de Badia di San Pietro te zien. 
Afstand: 18,5 km  
Wandeltijd: circa 5 uur 
Hoogteverschil: + 15m. -15m. 
Niveau: vlak en eenvoudig 
 
Dag 3: Van Altopascio naar Fucecchio  
Vandaag een natuurwandeling over een stuk van de oude originele geplaveide 
pelgrimsroute. Het gebied was vroeger een moeras. De route eindigt in Fucecchio, dat een 
leuk oud centrum heeft en langs de rivier de Arno ligt. 
 
Afstand:18,5 km  
Wandeltijd: circa 5 uur 
Hoogteverschil: + 115m. -100m.  
Niveau: eenvoudig 
 
Dag 4: Van Fucecchio naar San Miniato Alto 
 

 
 

San Miniato, vernoemd naar de martelaar Miniato, is een schattig heuveldorp op korte 
afstand van de rivier de Arno. De stad staat bekend om zijn heerlijke witte truffel, die hier 
in de omgeving gevonden wordt. San Miniato is een van de stopplaatsen die Sigerico op 
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zijn terugreis naar Canterbury heeft gemarkeerd en is daarom een van de historische 
stations van de Via Francigena. 
Het kasteel werd in 962 gebouwd door keizer Otto I. De toren van San Miniato werd het 

symbool van het dorp. De kathedraal dateert uit 1200. De voorgevel is vrij uniek met een 
reeks keramische schijven die de rangschikking van de sterren in de sterrenbeelden van 
Ursa Major en Minor weergeven. Ook leuk om te bezoeken is het klooster van San 
Francesco, dat volgens de overlevering werd geschonken door de edelen van San Miniato 
aan de heilige van Assisi in persoon, tijdens een verblijf in de nabijgelegen abdij van Santa 
Gonda. 
 
Afstand:14 km  
Wandeltijd: circa 4 uur 
Hoogteverschil: + 140m. -15m.  
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 5: Van San Miniato Alto naar Gambassi Terme   
Vandaag een langere wandeling met ook meer niveauverschillen. Een rustig asfaltweg 
brengt je uit San Miniato en na een uur wordt deze verlaten en begint er een mooie route 
door de heuvels van de Val d’Elsa tot Gambassi Terme, dat zoals de naam al aangeeft 
bekend is vanwege de thermale baden. 
 
Afstand: 24 km  
Wandeltijd: circa 6,5-7 uur 
Hoogteverschil: + 415m. -239m. 
Niveau: gemiddeld tot zwaar vanwege afstand en de meerdere beklimmingen en 
afdalingen 
 
Dag 6: Van Gambassi Terme naar San Gimignano   
 
San Gimignano is de stad van de torens en uitgeroepen door de UNESCO als 
werelderfgoed. Wandelend door het golvende landschap, ziet u het stadje al van ver 
liggen. Oorspronkelijk had het 72 torens, maar hier zijn er vandaag de dag nog maar 14 
van overgebleven. San Gimignano is een mooie middeleeuwse ommuurde stad. De Porta 
San Giovanni (13e eeuw) is een van de mooiste oude poorten van Italië en verdient zeker 
een bezoek! De kerk van Sant'Agostino heeft mooie fresco's van Benozzo Gozzoli. 
 
Afstand:13,5 km  
Wandeltijd: circa 4 uur 
Hoogteverschil: + 380 - 382m.  
Niveau: gemiddeld door de kortere afstand, maar met meerdere beklimmingen en 
afdalingen 
 
 
Dag 7: Van San Gimignano naar Colle Val d’Elsa 
Een mooie route door een typisch Toscaans landschap met licht op en neer wandelen in de 
groene heuvels van de Colle Val d’Elsa. Het plaatsje heeft een sfeervol middeleeuws 
centrum en is bekend vanwege zijn kristalproductie. De domkerk met een 16e eeuws orgel 
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is zeker een bezoek waard. In de vele restaurantjes kun je heerlijke lokale gerechten 
proeven. 
 

Afstand: 14 km  
Wandeltijd: circa 4 uur 
Hoogteverschil: + 218m. -298m. 
Niveau: gemiddeld 
 
 
Dag 8: Colle Val d’Elsa naar Monteriggioni  

Het einddoel van vandaag is Monteriggioni, een kleine ommuurde plaats van oorsprong 
een kasteel, dat in een herwonnen moerasgebied ligt. Het werd gebouwd door Siena ter 
verdediging van het gebied. De muur is nog origineel en heeft 14 torens en 2 stadpoorten 
Het plaatsje, ondanks erg klein heeft vele kerken. 
 
Afstand: 17 km 
Wandeltijd: circa 5,5 uur 
Hoogteverschil: + 103m -88m. 
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 9: van Monteriggioni naar Siena  

Siena heeft natuurlijk geen introductie nodig! Het is een meesterwerk, een stad vol 
onvergelijkbare schatten zoals de Duomo met de Piccolomini Bibliotheek versierd met 
fresco's van Pinturicchio, het kathedraalmuseum 'Museo dell'Opera del Duomo', het 
'Museo Civico', het 'Palazzo Pubblico' ... en de beroemde Piazza del Campo. Siena staat 
bekend om de Palio, de beroemdste historische paardenrace ter wereld, en om zijn 
culinaire traditie met heerlijke schotels als 'i pici', la zuppa ribollita geserveerd op 
geroosterd brood en gebak zoals Panforte, Berricuocoli en Ricciarelli. 
 
Afstand: 20,6 km  
Wandeltijd: circa 6,5 uur 
Hoogteverschil: + 307m -257mm. 
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 10: Einde reis na het ontbijt 
 
 

Totale Km: 87 miles/ 140 km;  
Totale niveauverschillen : +1693m -1394m   
 
Hotels: Langs de route is er niet altijd veel keuze om te overnachten. Hierdoor kan er een 
groot verschil tussen de ene en andere accommodatie zijn: *, **, ***, B&B en agriturismi.  
Op verzoek is een upgrade met toeslag in sommige plaatsen mogelijk 
 

1. LUCCA: ** of ***  
2. Altopascio: *** 
3. Fucecchio: *** 



7 

 

4. San Miniato Alto:****  
5. Gambassi Terme: B&B) / Hotel * 
6. San Gimignano: *** 

7. Colle di Val d’Elsa: *** 
8. Monteriggioni: Hotel Monteriggioni **** of B&B 
9. SIENA: *** 

 
Prijzen per persoon 2023 

Etappe 1  Prijs 

In tweepersoonskamer € 915 

In eenpersoonskamer € 1.330  

Alleenreizende € 1.430 

Halfpension € 350 

 
Inbegrepen in de reis: 
 9 overnachtingen met ontbijt 
 9 diners indien voor halfpension geboekt 
 Routebeschrijvingen en kaarten (Italiaans, Engels of Duits) 
 Gps tracks voor een gps of voor een mobiele App als Maps.me 
 Bagagetransport van hotel naar hotel (1 koffer per persoon/ min 2 ) Het is mogelijk om 

zonder bagagetransport te boeken 
 Geloofsbrief  
 Pre-tour informatie 

 
In de reis is niet inbegrepen:  

 Lokale toeristenbelasting die direct in de hotels afgerekend moet worden 

 Alles wat niet vermeld wordt ‘in de reis is inbegrepen’ 
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ETAPPE 2: VAN SIENA NAAR VITERBO  

 
Dag 1: Individuele aankomst Siena 

Bij vroege aankomst is er nog de tijd om deze bijzonder mooie stad te bezoeken 
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Dag 2: van Siena naar More di Cuna of Lucignano d’Arbia 
Vandaag kun je kiezen tussen twee routes, die qua schoonheid niet voor elkaar 
onderdoen. De Via Francigena splitst zich hier in twee verschillende takken op. Het is een 
wandeling met mooie uitzichten op de heuvel van de Val d'Arbia en met een blik achteruit 
op Siena. In Cuna kunnen de verrassende lokale wijnen geproefd worden.  
 
Afstand: 15 km of 21 km 
Wandeltijd: circa 5 of 6,5 uur 
Hoogteverschil: + 60m / -200m.  

Niveau: gemiddeld 
 
Dag 3: van More di Cuna of Lucignano d’Arbia naar Buonconvento  
Buonconvento wordt voor de eerste keer in de documenten genoemd in 1100. De naam 
bonus conventus in het Latijn betekent "gelukkige plaats". In 1313 stierf hier de Duitse 
keizer Hendrik VII. Er is een interessant lokaal museum, het Museo d'Arte Sacra della Val 
d'Arbia, met werken van Duccio di Buoninsegna, Pietro Lorenzetti, Andrea di Bartolo, 
Matteo di Giovanni en andere Toscaanse schilders. De werken zijn afkomstig uit de 
kerken uit de omgeving. 
 
Afstand:16 km or 14 km 
Wandeltijd: circa 5 uur or 4,5 uur 
Hoogteverschil: + 100m / -140m.  
Niveau: eenvoudig 
 
 
Dag 4: Van Buonconvento naar San Quirico d’Orcia   
De wandeling van vandaag gaat door de beroemde Valle d'Orcia, een prachtige vallei 
omringd door de eindeloze glooiende heuvels bedekt met graan of zonnebloemen, een 
landschap dat we van de vele foto’s kennen. De rivier Orcia stroomt door de vallei, die 
waaraan het zijn naam heeft gegeven. Het is een vruchtbare vallei met de vele 
wijngaarden van de beroemde Brunello en de nieuwkomer op de markt, de Val d'Orcia 
DOC. Deze regio heeft ook veel lokale producten van hoge kwaliteit, zoals de "pecorino" 
kaas van Pienza, smakelijke olijfolie, saffraan, paddenstoelen en truffels. Het is geen 
wonder dat UNESCO dit gebied beschermt als Werelderfgoed. Einddoel van vandaag is 
het charmante dorpje San Quirico, dat een typisch symmetrische Italiaanse tuin heeft, de 
Horti Leoni en een aantal kerken om te bezoeken 
 
Afstand:21,3 km   
Wandeltijd: circa 7 uur 
Hoogteverschil: + 510m. -250m.  
Niveau: gemiddeld 
 
 
Dag 5: Van San Quirico d’Orcia naar Gallina /Podere Passalacqua   
Een mooie wandeling door de heuvels van de Val d’Orcia, een landschap met cipressen, 
dorpjes en de karakteristieke Toscaanse herenboerderijen.  
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Afstand: 16 km  
Wandeltijd: circa 5,5 uur 
Hoogteverschil: + 300m. -340m.  

Niveau: eenvoudig tot gemiddeld 
 
Dag 6: van Gallina / Podere Passalacqua naar Radicofani   
Vandaag wat meer niveauverschillen. Het is een afwisselnde wandeling door openvlakten 
afgewisseld met olijfgaarden en bos. Het rivierbed van de Formone over en dan met een 
steile panoramische klim wordt de borgo Radicofani bereikt. Het plaatsje is bekend 

vanwege de heldendaden van de bandiet Ghino di Tacco, van wie een sculptuur in het 
oude centrum staat. 
 
Afstand:17 km  
Wandeltijd: circa 5,5 uur 
Hoogteverschil: + 540m. -130m  
Niveau: eenvoudig maar met een lange beklimming op het einde 
 
 
Dag 7: van Radicofani naar Cerretale / La Capanna 
De afdaling van Radicofani over de oude Via Cassia is erg mooi, misschien wel de mooiste 
van deze etappe van de Via Francigena. Je hebt een fantastisch uitzicht op Monte Amiata, 
de groene heuvels en achteromkijkend op de burcht.  
  
Afstand:12,4 of 15,2 km Wandeltijd: circa 4,5 uur 
Hoogteverschil: + 90m. -510m.  
Niveau: eenvoudig  
 
 
 
Dag 8: van Cerretale / La Capanna naar Acquapendente    
Vandaag wordt Acquapendente bereikt met een lichte klim en van verre zie je de 
eruskische toren ‘Torre Julia de Jacopo’ al liggen.  
Acquapendente wordt ook wel het Jerusalem van Europa genoemd, want de kerk, in de 
12e eeuwse romaanse crypte, bezit de oudste kopie van het Heilige Graf van Jerusalem. 
  
Afstand:18,6 of 15,8 km  
Wandeltijd: circa 6 uur 
Hoogteverschil: + 60m. -420m. 
Niveau: gemiddeld 
 
 
Dag 9: van Acquapendente naar Bolsena  
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Bolsena ligt aan de oevers van het vulkanische meer dat dezelfde naam heeft. De 
Romeinen noemden het Lacus Volsinii, en veranderde hiermee de Etruskische naam 
Velzna. Velzna was de laatste Etruskische stad die stand hield tegen Rome. Bolsena heeft 
de karakteristieke charme van een middeleeuws dorp. Het Castello Monaldeschi, 
gebouwd tussen de 12e en 14e eeuw, herbergt het Museum van het Meer van Bolsena, dat 
de historische aspecten van het territorium van het meer illustreert. 
 
Afstand: 22,8 km  
Wandeltijd: circa 7,5 uur 
Hoogteverschil: + 90m. -195m.  
Niveau: gemiddeld 
 
 
Dag 10: van Bolsena naar Montefiascone      
Een wandeling door de heuvels rondom het meer. Montefiascone biedt een mooi uitzicht 
over het meer van Bolsena. De renaissance kerk heeft een koepel van de architect Carlo 
Fontana uit 1674. Montefiascone ligt in een bekend wijngebied van de witte wijn 
Est!Est!!Est!!! 
 
Afstand: 18 km  
Wandeltijd: circa 6 uur 
Hoogteverschil: + 600m. -300m. 
Niveau: gemiddeld tot zwaar vanwege de beklimmingen 
 
 
 
Dag 11: van Montefiascone naar Viterbo   
Viterbo is een relatief grote en een levendig stad in vergelijking met de andere stadjes van 
deze tocht. Het heeft een aantrekkelijk middeleeuws centrum met kronkelende straatjes, 
zorgvuldig gerestaureerd na de oorlogsschade door bombardementen. Het heeft een 
imposant pauselijk paleis, een Museo Civico met archeologische vondsten, Pinacoteca en 
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een botanische tuin. De stad is beroemd als kuuroord. De thermale baden zijn hier sinds 
de Etruskische en Romeinse tijd in gebruik. 
 

Afstand: 18,5 km  
Wandeltijd: circa 6 uur 
Hoogteverschil: + 90m. -380m. 
Niveau: eenvoudig met voornamelijk afdalingen 
 
Dag 12: Einde reis na het ontbijt 

 
Total km: 175 km  
Totale niveauverschillen:  +2440m -2865m 
 
 

Hotels: (op verzoek waar mogelijk is een upgrading mogelijk) 
1. SIENA: *** 
2. Cuna: *** 
3. Buonconvento: *** 
4. San Quirico d’Orcia: rooms of hotel *** 
5.  Gallina: B&B  
6. Radicofani: *** 
7. Cerretale: Agriturismo  
8. Acquapendente: *** 
9. Bolsena: *** 
10. Montefiascone: *** 

11. VITERBO: **** of *** 

 
 
Prijzen per persoon 2023*  

Etappe 2  Prijs 

In tweepersoonskamer € 1.005 

In eenpersoonskamer € 1.320  

Alleenreizende € 1.480 

Halfpension € 350 

 
 

Inbegrepen in de reis: 
 11 overnachtingen met ontbijt 
 Routebeschrijvingen en kaarten (Italiaans, Engels of Duits) 
 11 diners wanneer voor halfpension geboekt 
 Gps tracks voor een gps of voor een mobiele App als Maps.me 
 Bagagetransport van hotel naar hotel (1 koffer per person / min 2) Er kan ook zonder 

bagagetransport geboekt worden 
 Geloofsbrief  
 Pre-tour informatie 
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In de reis is niet inbegrepen:  

 Lokale toeristenbelasting die direct in de hotels afgerekend moet worden 

 Alles wat niet vermeld wordt ‘in de reis is inbegrepen’ 
 

 
 

Etappe 3: van Viterbo naar Rome 

 
 
Dag 1: Individuele aankomst in Viterbo  

Bij vroege aankomst is een aanrader om het levendige centrum van Viterbo te bezoeken. 
Het pauselijke paleis, de botanische tuinen en de twee interessante museums zijn een 
bezoek waard  
 
Dag 2: Van Viterbo naar Vetralla   
Vandaag een route door een afwisselend landschap van akkervelden en bos. Vetralla is 
een heuvelstadje dat op 400m hoogte ligt an de voet van de Monti Cimini. De 
opmerkelijke San Francesco kerk stamt uit de 11e eeuw en heeft een mooie crypte. De 
langere variant passeert San Martino al Cimino 
Afstand:16 km (variant van Ponte Camillario) of 21,9 km 
Wandeltijd: circa 5,5 of 7 uur 
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Hoogteverschil: + 220m – 245m / 330m – 265m) 
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 3: van Vetralla naar Sutri   
Het begin van de wandeling gaat door bos. De route passeert de overblijfselen van Torri 
d’Orlando, een oud klooster langs de Via Francigena. In Sutri, gebouwd op een verhoging 
van tufsteen. Het is een stad vol geschiedenis en er is dan ook het een en ander te zien: het 
Romeinse Amfitheater, Etruskische Necropolis, de kerk Santa Maria Assunta, de kerk 
Madonna del Parto gebouwd in een rots en Villa Savorelli.  

 
Afstand:23,5 km  
Wandeltijd: circa 6 uur 
Hoogteverschil: + 250m – 270m 
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 4: van Sutri naar Campagnano di Roma  
Vandaag gaat de route langs de watervallen van Monte Gelato en door het Regionale Park 
‘Parco di Veio’ waar maar liefst 12 orchideeën soorten te vinden zijn. Het huidige oude 
centrum van Campagnano di Rome dateert uit de 12e eeuw, hiervan  de Porta Romana, 
verscheidene middeleeuwse torens en de San Giovanni- kerk nog getuigen 
 
Afstand: 24,5 km  
Wandeltijd: circa 7 uur 
Hoogteverschil: + 240m. -240m  
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 5: van Campagnano di Roma naar La Storta   
Vandaag passeert de route door het hart van Lazio. Het is een dag van wijngaarden, 
akkervelden en olijfboomgaarden. In het centrum van Formello kan een pauze ingelast 
worden. Hier is het Palazzo Chigi, de oude residentie van de Orsini-familie, nu een ostello. 
Het is de zone van de wijnen Roma e Tarquinia DOC, die heerlijk smaken met de lokale 
kazen. 
 
Afstand: 22,8 km  
Wandeltijd: circa 6,5 uur 
Hoogteverschil: + 220m. -330m 
Niveau: gemiddeld 
 
Dag 6: van La Storta naar Rome, de St.Pieterkerk (door Insugherata) ,  
Vandaag het hoogtepunt van de wandeling de St. Pieterkerk in Rome. Deze enorme 
basiliek met het graf van de H.Petrus was, en is het doel van vele pelgrims, die na alle 
moeilijkheden overwonnen te hebben eindelijk bij het graf neerknielden. YOU DID IT! Er 
is in Rome zoveel te zien, dat het de moeite loont extra dagen in te lassen 
 
Afstand: 19,1 km  
Wandeltijd: circa 6,5 uur 
Hoogteverschil: + 25m. -170m 
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Niveau: eenvoudig 
 
Dag 7: Einde van de reis na het ontbijt  

 
Totale km: 106 km of 111 km 
Totale niveauverschillen: +920m -1235m 
 
Hotels: (op verzoek is erin sommige plaatsen een upgrade mogelijk) 

1. VITERBO: **** of *** 

2. Vetralla: *** 
3. Sutri: *** of B&B 
4. Campagnano di Roma: *** 
5. La Storta: *** 
6. San Pietro: *** 

 
Prijzen per persoon 2023  

Etappe 3  Prijs 

In tweepersoonskamer € 515 

In  eenpersoonskamer € 700  

Alleenreizende € 780 

Halfpension (in Rome alleen B&B) € 165 

 
Inbegrepen in de reis: 
 6 overnachtingen met ontbijt 
 5 diners indien geboekt voor halfpension ( in Rome alleen B&B) 
 Routebeschrijvingen en kaarten (Italiaans, Engels of Duits) 
 Gps tracks voor een gps of voor een mobiele App als Ridde with Gps 
 Bagagetransport van hotel naar hotel (1 koffer per persoon / min 2) Er kan zonder 

bagagetransport geboekt worden 
 Geloofsbrief  
 Pre-tour informatie 

 
In de reis is niet inbegrepen:  

 Lokale toeristenbelasting die direct in de hotels afgerekend moet worden 

 Alles wat niet vermeld wordt ‘in de reis is inbegrepen’ 
 

  

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta 19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


