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De Weg van Franciscus van Florence naar La Verna 

Een pelgrimstocht in 6 delen van Florence naar Rome  
 

Code tour: W004UMB 

 

 
 

De Weg van de H.Franciscus combineert culturele schatten en de dierbare en 
belangrijke plaatsen uit het leven van Franciscus van Assisi. Deze tour is ideaal voor 
diegenen die de reis van Santiago als pelgrim hebben gewandeld en op zoek zijn naar 
een even avontuurlijke maar minder drukke route. De route stelt je in staat om pauzes 
te nemen om de pittoreske steden van Toscana, Umbrië en Lazio te bezoeken. De route 
eindigt met een suggestieve aankomst in de basiliek van San Pietro in Rome. 
Geïnspireerd door Franciscus van Assisi, de patroonheilige van Italië, stelt de 
pelgrimsroute de Weg van Franciscus, de pelgrims en wandelaars in staat om de 
plaatsen waar de heilige woonde, bad en werkte volledig te ervaren. 

 

Deze etappe wordt opgevolgd door de officiële Weg van Franciscus, die in Rome 
eindigt. De overige etappe (vraag de pdf): 

A. La Verna – Città di Castello (7 dagen/6 nachten) 
B. Città di Castello – Assisi (7 dagen/6 nachten) 
C. Assisi- Spoleto (6 dagen / 5 nachten) 
D. Spoleto – Rieti (7 dagen / 6 nachten) 
E. Rieti – Rom (8 dagen / 7 nachten) 

 

Vertrekdata: van 1 april tot 15 oktober 
 

Niveau: 3/4  
De route loopt door middengebergte en heuvelland. Sommige dagen is er een 
opmerkelijk niveauverschil. De dag afstanden variëren tussen 15 - 28 km (met een 
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gemiddelde wandeltijd van 3 – 4 km per uur). Deze route vraagt een goede 
wandelervaring in berg- en heuvelland. Er is een goede lichamelijke conditie nodig en 
training.  
Totale km: 99 km 
Totale km van de 6 etappes: 540 km 
 

Deelnemers: minimum 2 personen. 
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Programma Florence-La Verna: 
 
Dag 1: Florence 

De start van deze wandeltocht is in Florence, een stad om verliefd op te worden! 
Florence herbergt de meest magnifieke kunstschatten van de wereld. Het is zeker de 
moeite waard om een extra nacht te boeken om de fascinerende stad te verkennen. 
Individuele aankomst in het hotel in Florence waar de routebeschrijvingen en 
kaartmateriaal overhandigd zullen worden.   
 
Overnachting met ontbijt in Florence 
 
Dag 2: Florence-Pontassieve  

De route verlaat de prachtige stad Florence en volgt de oude "Strada dei Sette Ponti" 
(weg van de zeven bruggen), die de heuvels van Arno kruist. Je wandelt vervolgens 
naar Settignano met zijn historische dorpen. 
Het is een dag tussen olijfbomen en wijngaarden langs de Arno. Deze mooie 
wandeldag eindigt in de vestingstad Pontassieve. 
 
Overnachting met ontbijt in Pontassieve 
Afstand: 22 Km 
Niveau: gemiddeld 
Hoogteverschil: + 600m -550m 
Wandeltijd: 7 uur 
 
 
Dag 3. Pontassieve-Consuma  

Na het ontbijt weer op pad en de route gaat verder bergopwaarts. De wandeling gaat 
door de wijngaarden van de Chianti Rufina en vervolgens door de bossen van de abdij 
van Vallombrosa tot de bergpas Passo della Consuma bereikt wordt. 
 
Overnachting met ontbijt in Consuma 
Afstand: 19 Km 
Niveau: moeilijk 
Hoogteverschil: +1020 -140 m 
Wandeltijd: 7 uur 
 
 
Dag 4. Consuma-Stia  

Vandaag een mooie wandeling door het Casentinesi-gebergte, door naald-, eiken- en 
kastanjebossen. Het is een gebied voor wie van natuurwandelingen houdt. Vergezeld 
van mooi uitzichten daal je af in de bovenste Arno-vallei en brengt je naar het gastvrije 
en schilderachtige stadje Stia voor een overnachting. Het is mogelijk een bezoek te 
brengen aan de kerk van Santa Maria Assunta, die dateert uit de 12e eeuw. In de oude 
residentie van de Guidi-graven is er tegenwoordig een interessante verzameling 
moderne kunst. 
 
Overnachting met ontbijt in Stia 
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Afstand: 16 Km 
Niveau: gemiddeld 
Hoogteverschil: +600 -1150 m 
Wandeltijd: 5,5 uur 
 

 
 
 
 
Dag 5. Stia- Camaldoli 

Opnieuw klimt de route omhoog om aan te komen in de bossen van het nationale park 
Casentinese, dat de hermitage Sacro Eremo di Camaldoli omarmt. De hermitage ligt 
op 1100 meter hoogte en het is een mystieke plaats, die in 1012 door San Romualdo 
wordt gesticht. De overnachting is in het dorp Camaoldoli in een Locanda of klooster.  
 
Overnachting met ontbijt in Camaldoli 
Afstand: 16,5 km 
Niveau: moeilijk 
Hoogteverschil: +1020 - 500m 
Wandeltijd: 6 uur 
 
Dag 6 Camaldoli - Badia Prataglia.  

De wandeltocht gaat verder door sparren- en beukenbossen en dan wordt het hoogste 
punt van deze etappe (1354m) bereikt voordat de route afdaalt naar het bergdorp 
Badia Prataglia. Overnachting in een ** of *** hotel 
 
Overnachting met ontbijt in Badia Prataglia 
Afstand: 8,5 km  
Niveau: gemiddeld 
Hoogteverschil: +540m - 520m 
Wandeltijd: 3,5 uur 
 
 
Dag 7. Badia Prataglia-La Verna   

Ook vandaag zullen de bergen je tijdens dez wandeling vergezellen. Na de klim start 
er een lange afdaling tot Rimbocchi dat in de Heilige Vallei "Valle Santa" Casentinese 
ligt. Opnieuw klimt de route omhoog richting Monte Penne en bereikt het de "crudo 
sasso" waarop het indrukwekkende klooster van la Verna is gebouwd. Sint Franciscus 
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ontving hier zijn stigmata, toen hij zich terugtrok uit de wereld. Hier eindigt de 
wandeling van vandaag en het is ook het einde van de eerste etappe lang de weg van 
Franciscus. 
 
Overnachting met ontbijt in La Verna 
Afstand: 17 km 
Niveau: moeilijk 
Hoogteverschillen: +1200 -960m 

Wandeltijd: 6 uur 
 
Dag 8. Einde van de reis na het ontbijt 

De etappe eindigt na het ontbijt in het klooster la Verna of je vervolgt met een etappe 
van de Weg van Franciscus.   
 

 
 
 
Prijs per persoon 2022: 

In een tweepersoonskamer € 675  
In een eenpersoonskamer  € 845 
Solo traveller € 895  
Toeslag voor halfpension €m 175 

 
 
Inbegrepen in de reis: 

 Overnachting in *** hotel of B&B/Agriturismi/Klooster 

 Ontbijt 

 Bagagetransport ( 1 stuk per persoon tot 20 kg) 

 Roadbook en kaarten 

 telefonische assistentie 

 Pre-tour informatie 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


