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De pelgrimsweg van de Franken, bekend als de Via
Francigena biedt de wandelende pelgrim nog lang niet
overal platgetreden paden. Natuurlijk zijn er meer beschrijvingen in het Engels, Frans, Duits en natuurlijk
Italiaans verkrijgbaar. Deze geven de ervaringen weer
van auteurs, die zoeken naar de oorspronkelijke weg
vanuit Canterbury naar Rome. Dat die zoektocht onherroepelijk tot creativiteit dwingt zal ook jou duidelijk
worden bij het maken van (een deel van) deze tocht.

Miniato Basso - Rome 356 km
Onderdeel van de Via Francigena

356 km

Als je schoenen afgedragen zijn,
is de kracht van het leer
in je lichaamsvezels overgegaan.
Ik meet gezondheid af aan het aantal schoenen
dat iemand versleten heeft.
Ralph Waldo Emerson, 1875

Wat ook de motieven voor je reis mogen zijn,
het kan een onvergetelijke ervaring worden,
die als een mijlpaal in je leven zal voortbestaan.

Ben Teunissen
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1.Heuvels van Toscane [Miniato Basso-Gambassi Terme]
2.Zandpaden en torens [Gambassi-San Gimignano]
3.Door het dal van de Elsa [Gimignano-Monteriggioni]
4.Op weg naar de zeven heuvels [Monteriggioni-Siena]
5.Door het dal van de Arbia [Siena-Buonconvento]
6.Slingeren om de Cassia [B.-S.Quirico d’Orcia]
7.Wandelen door werelderfgoed [S.Quirico-Radicofani]
8.Dalen en stijgen rond de Paglia [R.-Acquapendente]
9.Over de Monti Volsini [Acquapendente-Bolsena]
10.Naar de berg van de kruik [Bolsena-Montefiascone]
11.Over de Via Cassia Antica [Montefiascone-Viterbo]
12.Op zoek naar de ‘Sasso’ [Viterbo-Vetralla]
13.Over de heuvels bij Matrino [Vetralla-Sutri]
14.De Via Cassia ontlopen [Sutri-Campagnano di Roma]
15.Door het Parco di Veio [Campagnano-La Storta]
16.Naar de Caput Mundi [La Storta-Roma]		

Deze gids is onderdeel van een routebeschrijving
die je vanaf Maastricht al wandelend
de weg naar Rome kan laten ontdekken.
In De Weg van de Franken III
wordt de route vanaf San Miniato Basso,
in de buurt van Lucca, Florence en Pisa
beschreven tot het graf van Sint Petrus in Rome.
Een gids waarvan alleen het gewicht
in letterlijke zin gering is
en waarin je precies die dingen kunt vinden
welke je wandeltocht meerwaarde zullen geven.
Daarom veel aandacht voor de route
met kaartmaterialen en een beschrijving als steun
bij de twijfelachtige momenten
tijdens het wandelen.
Ook veel informatie over de plaatsen
waar je noodgedwongen tot rust moet komen,
steeds in het licht van de historische betekenis
van de Via Francigena.
De vele afbeeldingen in de vorm van foto’s
en tekeningen zijn gekozen
om je in de goede sfeer te brengen:
vooraf om je er op te verheugen,
achteraf als herkenningspunten.
Met digitale ondersteuning van de route.

Ben Teunissen

De Weg van de Franken beschrijft in meerdere delen
de tocht vanuit Nederland. Startend in Maastricht als
vervolg op het Pieterpad of Pelgrimspad probeer je via
pelgrimspaden in België en Frankrijk de stad Reims te
bereiken. Vandaar volg je door de Jura zoveel mogelijk
de oorspronkelijk route naar de Alpen. Daar overwin je
in de zomermaanden de Grote Sint Bernhardpas. Door
het Aostadal en de Povlakte bereik je de Apennijnen.
Al snel raak je in het prachtige landschap van Toscane
met de vele prachtige steden en bereik je in Lazio de
stad Rome. Dit deel III volgt de route door Toscane en
Lazio. Een goede pelgrimstocht gewenst!

Wandelen is de beste medicijn.
Hippocrate s
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Introductie

Hoe deze gids te gebruiken?
Er is een geweldige anekdote die
helder maakt wat deze tocht
met je kan doen. Want misschien voel je jezelf zoals de
blanke vrouw in de film ‘Out of
Africa’. Zij rijdt in die film met
een paar negers naar een ver
afgelegen dorp. De negers vragen haar onderweg te stoppen:
‘Dit rijden gaat zo snel, dat kan
onze ziel niet bijhouden. We
moeten even wachten tot onze
ziel weer bij ons gekomen is’.
Spreekt deze uitspraak tot de
verbeelding, dat is de vraag! De
auteur heeft deze gids samengesteld vanuit de wetenschap dat
er belangstelling was voor een
Nederlandse beschrijving van de
weg van de Franken naar Rome.
Uit eigen ervaringen bleek dat
veel nog ontgonnen moet worden, maar dat het pelgrimeren
als zoektocht natuurlijk niet te
letterlijk moet worden opgevat.
Met gidsen in het Italiaans, het
Duits, Frans en niet te vergeten
Engels kun je jezelf tenslotte
ook goed redden. Het moest dus
een boek met meerwaarde worden. Voor de prettige dingen
zoals relaxed door het landschap wandelen, maar ook door
het te combineren met nuttige
zaken zoals waar te eten en te
overnachten. En ook de vorm
moet aanspreken: er is een creatieve oplossing gezocht voor
het kaartmateriaal. Italië is nu
eenmaal niet verwend met zo’n
Emmense topografische dienst.
Daarnaast zijn alle ook toekomstige etappes door de auteur
verwerkt in de OpenStreetMap
op www.gpsies.com. Daar kun
je onder de gebruikersnaam
‘pelgrimswegen’ nog veel meer

technische details over de
tracks vinden. Ook zijn daar
voor iPhone en Android alle
tracks te downloaden. Samen
met de app Maps with me kun
je ter plekke navigeren zonder
internetverbinding! De markering langs je paden in dit deel
van de routebeschrijving kan

niet tippen aan wat wij in Nederland gewend zijn. Natuurlijk
is er een officieel merkteken in
de vorm van een kleine geel gekleurde pelgrim op een blauwe
ondergrond, maar je kunt net zo
makkelijk de letters VF of alleen
F tegenkomen. Om het spannender te maken is er bijvoorbeeld ook SF, Sentiero dei Franchi gesignaleerd. Ach, sommigen vinden die grote, vaak slordig geschilderde gele pijlen van
de Camino’s in Spanje ook niks;
anderen zoeken juist graag zelf
hun weg met beperkte middelen. Hopelijk helpt deze gids je
op je weg naar Rome.
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Bagno Vignoni
Zoals de naam van deze bescheiden plaats doet vermoeden, tref je
er baden aan bij het uit de elfde eeuw stammende kasteel Vignoni.
De Romeinen kenden reeds de thermische krachten van het uit de
grond opborrelende warme water. Vele reizigers, waaronder ook de pelgrims, maakten
gebruik van de bronnen om vernieuwde
kracht op te doen voor de laatste kilometers
naar de Eeuwige Stad. Dat de omgeving tot de
verbeelding spreekt blijkt o.a. uit de opnamen
op die plek van de film ‘Nostalghia’ (1983) op
die plek door de bekende Russische regisseur
Tarkovsky. Ook al zien de buitenbaden er onaantrekkelijk uit, in de
gebouwen kan er in fraai aangelegde baden nog steeds worden genoten van de spa. Loop ook beslist even naar de zuidkant van Bagno om de speelse waterlopen te zien die het water laten koelen voordat het in de lager gelegen Orcia verder stroomt.

Routebeschrijving
De route start bij het gemeentehuis en je gaat in zuidoostelijke
richting om na 150 m rechtsaf
de Via Guiseppe Garibaldi te
nemen die overgaat in de Strada
Comunale Riga d’Orcia. Blijf
deze weg 2 km volgen tot je bij
een duidelijke splitsing links
aanhoudt. Je volgt de Strada di
Bagno Vignoni. Na 2 km maakt
je weg een paar slingers en zie
je rechts de bebouwing van
Bagno Vignoni liggen. Je loopt
langs het grote -niet erg aantrekkelijke ‘bronnenbad’- en
kunt een kijkje nemen bij de
waterlopen met uitzicht op het

dal van de rivier de Orcia. Je
vervolgt je weg in de oostelijke
richting naar de Cassia. Je passeert de Orcia via een verscholen oude brug. Daarvoor neem
je een scherpe bocht naar
rechts om over een dalend pad
en de oude brug weer aan de
overkant tussen bomen bij de
bebouwing uit te komen. Je
volgt het pad nog 150 m naar
links om tussen huizen door bij
de Cassia uit te komen. Na 200
m verlaat je deze drukke en gevaarlijke weg om rechtsaf via
een pad tussen de velden door
omhoog te gaan. Na 400 m
houd je na een ’vijf’ sprong ►
37
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Van San Quirico d’Orcia naar Radicofani
Een pittige wandeling door een - bij gunstige weersomstandigheden - overweldigend landschap, dat in 2005 door de Unesco
op de lijst van werelderfgoed is geplaatst. Je passeert daarbij
Bagno Vignoni en Castiglione d’Orcia waar een aangename
pauze kan worden ingelast. In het eerste deel van de etappe
zul je veel dalen en stijgen. De laatste acht kilometers zullen
je steeds dichter bij het stadje van La Fortezza op de bijna 900
m hoge heuvel brengen.

7

Wandelen door werelderfgoed

ETAPPE
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Van San Quirico d’Orcia naar Radicofani

rechts aan en volg je het gemarkeerde pad tussen de akkers
verder omhoog. Je gaat tussen
enkele boerderijen linksaf en
vervolgens rechtsaf om weer 80
m hoger met een bocht naar
rechts op de SS323, de Strada
del Pozzo uit te komen.
In Castiglione d’Orcia zie je
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de kenmerkende Rocca en verlaat je de route om eventueel
een bar te bezoeken. Op de
SS323 ga je in zuidelijke richting en blijf je deze weg 4 km
eerst licht dalend, maar later
weer stijgend te volgen. Na een
bocht in de weg eerst naar
links, dan naar rechts ga je op

De brug over de Orcia

daarmee enkele bochten in de
SP di Sarteano. Na 1800 m kom
je weer op deze weg uit en blijf
je de weg op een splitsing naar
links buigend volgen. Je loopt
ruim 3 km de licht stijgende
weg door dit bijzondere landschap. Na een oversteek blijf je
het gemarkeerde pad volgen.
[Let op: bij nat weer blijf je de

verharde weg volgen!] Na deze
bocht om de toren van Radicofani, ga je de eerste weg links,
de Viale Odoardo Luchini. Op
een groot kruispunt steek je in
oostelijke richting schuin omhoog naar de entree van het
stadje. Je loopt tussen de huizen over de smalle Via Renato
Magi. Op het plein voor de kerk
van San Pietro Apostolo eindigt
de beschrijving van deze etappe.
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de pad dat je 1500 m evenwijdig
aan de Cassia blijft volgen. Je
blijft het pad direct naast de
rivier de Formone volgen. Na het
benzinestation langs de Cassia
neem je de afslag naar Radicofani. Je volgt deze rustige weg
1200 m om na een bocht naar
rechts bij Podere San Giorgio
een pad rechtsaf te kiezen. Je
volgt de VF-tekens en ontloopt

Zicht op Radicofani

een splitsing scherp linksaf in
noordoostelijke richting. Deze
Via delle Querciole voert je direct langs twee boerderijen en je
blijft de hoofdweg nog steeds
licht klimmend met een grote
bocht naar rechts volgen. Voor
een boerderij aan je rechterkant
verlaat je de Via delle Querciole
en neem je rechtsaf het pad tussen de akkers door. Na 200 m
volg je het pad naar links en
blijf je dit in oostelijke richting
1 km volgen. Je passeert enkele
boerderijen, het pad gaat daarbij iets naar links en op een
splitsing houd je rechts aan. Je
volgt dit licht dalende pad tot je
na 700 m voor de schuur
rechtsaf en om de boerderij
heen lopend het pad langs de
bosschages volgt. Je komt opnieuw uit op de Cassia. De oorspronkelijke Via Francigena
tippen we slechts aan om direct
het pad rechtsaf te volgen in
zuidelijke richting. Vanaf dit
punt stijgen we 500 m in hoogte
tot aan Radicofani waarvan je
weldra de kenmerkende toren
zult zien liggen. Je loopt 100 m
over de verharde weg om op een
splitsing links aan te houden.
Na 100 m passeer je een huis
en na 250 m gaat de verharde
weg weer over in een pad dat na
200 m de SP113 kruist. Je blijft
in zuidelijke richting het licht
stijgende pad volgen naar enkele boerderijen. Vervolgens kies
je de verharde weg in zuidelijke
richting en na een huis met
zwembad houd je links aan. Je
loopt bijna 3 km over de kam
van de heuvel, waarbij je aan de
linkerkant de Cassia en de vaak
grotendeels droge bedding van
de naar de Orcia stromende
Formone ziet. Je komt uit op de
Cassia. Je volgt het gemarkeer-
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Van San Quirico d’Orcia naar Radicofani

Radicofani
Al van verre is de toren van La
Fortezza zichtbaar. Dit oorspronkelijk Karolingisch kasteel
was al bekend in 978, dus bisschop Sigeric moet in het oorspronkelijk Abricula genoemde
stadje haast dezelfde situatie
hebben aangetroffen. Op de 896
m hoge heuvel tussen de rivieren de Paglia en Rigo werd in de
middeleeuwen deze versterking
gebouwd. Vulkanische basaltsteen was volop aanwezig en
werd ook gebruikt als bouwma40

Bagno Vignoni
Rocca di Castiglione d’Orcia

Woonden er tachtig jaar geleden nog meer dan 5000 inwoners, nu is er nog minder dan
de helft verzameld rond de
Rocca van Tentennano. Al in
de achtste eeuw werd Castiglione d'Orcia genoemd als bezit
van een belangrijke familie,
maar in de twaalfde eeuw was
het een zogenaamde vrije gemeente. In die periode werden
de Romaanse kerken van Santa Maria Maddalena en Santi
Stefano en Degna gebouwd. Je
kunt hier een prachtig polyptiek van een Madonna met
Kind, geschilderd door Simone
Martini bewonderen. Ook vind
je er een schilderij van Pietro
Lorenzetti. De invloed van Siena reikte echter ook tot hier en
uit die tijd stammen de belangrijkste bezienswaardigheden: het kasteel of Rocca heeft
daarbij een belangrijke invloed
gehad. Toen in de negentiende
eeuw dit gebied zich aansloot
bij het verenigd Italië, kwam
de klad er in. Een typisch stuk
bebouwing bleef echter gespaard en wanneer je er even
de tijd voor neemt, merk je dat
de tijd hier stil is blijven staan.

Abbadia di Sant Antimo

ETAPPE
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Castiglione d’Orcia

den veel luxe. Dat kun je nog
opmaken uit de in 1603 door
Ferdinand I aangelegde fontein,
waarmee de paarden konden
worden besproeid. In het lager
gelegen park kun je nog restanten vinden van La Fonte Medicea met opvallend symmetrische decoraties.
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Fortezza Radicofani

patronen, Sant’Agata en San
Satumino spreekt tot de verbeelding. Iets buiten het oude
centrum vind je ook zestiende
eeuwse bouwkunst: La Villa
Medicea, ook bekend als de
‘Post’. Dit oorspronkelijke hotel
langs de Via Francigena bood de
toenmalige reiziger en zijn paar-

Fontana della Posta

teriaal voor de verdere bebouwing van Radicofani. De militair
gezien belangrijke vesting domineert de overgang tussen Toscane en de provincie Lazio. Sinds
de restauratie van het complex,
die in 1999 werd afgesloten, is
het kasteel weer geopend voor
het publiek. In het museum is
een presentatie van allerhande
materialen rond de geschiedenis
van de Fortezza. Ook zijn er
enkele etruskische vondsten
tentoongesteld. Vanaf de toren
heb je een fraai zicht op de bergen van de Amiata en Cetona.
De geschiedenis van Radicofani
laat ook zien dat de invloeden
van kloosters en later de hertogen van Siena en Florence veel
invloed hebben gehad op de
bouwwerken van deze strategisch gelegen plek. Een lange
periode van vrede dankzij de
invloed van de pausen heeft het
stadje behoed voor verval. Aan
de hoofdstraat bevinden zich
enkele zogenaamde Borgo’s,
overwelfde ruimtes die bescherming bieden tegen de klimatologische contrasten. De sfeer rond
het centrale plein is geweldig: de
Romaanse kerk van San Pietro
Apostolo sluit geheel aan bij het
vestingachtige uiterlijk van de
bebouwing in de omgeving. Er
bevinden zich belangrijke werken van John en Andrea Della
Robbia, die met vaak blauw-wit
geglazuurd aardewerk de eeuwigheid op de proef stellen.
Schuin ertegenover ligt de kerk
van Sant’Agata. In deze gotische
kerk, door de Franciscaner
monniken gesticht, bevindt zich
een bijzonder altaarstuk van
Andrea Della Robbia. Ook een
houten beeldengroep met Onze
Lieve Vrouw en de twee stads-

Andrea Della Robbia
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Van San Quirico d’Orcia naar Radicofani

ZEVENDE ETAPPE IN HET KORT
+++
Niveau

9,30 uur
Duur

33 km
Lengte
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karakter: een wandeling
met enkele dalende en
vooral stijgende wegen
met uitzicht rondom,
met over meer dan driekwart van de gehele route zandwegen of rustige
asfaltwegen.
horeca en winkels: onderweg zijn er geen winkels, op grote afstand
van het einddoel wel
enkele bars; neem voldoende foerage mee; in
Radicofani zijn enkele
kleine winkels en leuke
eetgelegenheden zoals
Ristorante La Grotta in
een hoger gelegen steegje van het stadje.
pelgrimsverblijf: in Gallena vind je op de Cassia
km 172,8 km onderdak
in Agriturismo Passalacqua 39 0577 880129;

een bijzondere pelgrimservaring is er bij het Ospitale Santi Petro e Giacomo, Via dello Spedale
2, neem vooraf contact
op met de ospitalieri,
39 331 5321867.
hotel e.a.: in de directe
omgeving van Radicofani en Le Vigne zijn enkele Agriturismo’s; informatie voor overnachtingsplekken vind je bij
de Ufficio turistico , Via
Renato Magi 31, 39
0578 55684. Een goed
adres aan het einde van
het dorp is Albergo La
Torre, Viale Giacomo
Matteotti 7, 39 0578
55943 waar je overigens
ook van een goede traditionele Toscaanse keuken kunt genieten.

Toerist in Rome

Colosseum
Het Flavisch amfitheater werd
gebouwd tussen 72 en 80 na
Christus. Het werd gebouwd op
de plaats waar een kunstmatig
meer lag dat hoorde bij het Domus Aurea, de gouden huizen
van de gehate Nero. De huidige
naam Colosseum dankt het
waarschijnlijk aan het ruim 35
m hoge beeld van Nero, de Kolossus, dat ernaast stond opgesteld en dus niet aan de enorme
afmetingen van het bouwwerk
zelf. Bijzonder opvallend is de
‘rijkdom’ aan stijlkenmerken
van de kapitelen: de versiering
als bekroning van de zuilen die
nog deels in de oorspronkelijke
vorm te zien zijn. Onder de oudste stijl, de Dorische, in het
midden de Ionische en boven de
rijk versierde korintische kapitelen. Oorspronkelijk was het
uit beton, tuf- en baksteen opgebouwde theater bekleed met
travertijn, dat via een speciaal
aangelegde weg vanuit Tivoli
naar deze plek werd vervoerd.
Herkenbaar is de typisch Romeinse bouwwijze: rondbogen

die grotere overspanningen mogelijk maakte, het gebruik van
lichtere bakstenen in de hogere
delen van het bouwwerk en het
gebruik van beton als verbindingsmateriaal. Het theater
bood plaats aan meer dan
50.000 toeschouwers en kon
deels worden afgedekt met een
canvas zonnescherm, het velarium. Bij de opening organiseerde
Titus spelen die meer dan honderd dagen duurde. In de ochtend werden er wildedierengevechten gehouden, tussen de

middag werden veroordeelde
gevangenen en later veel christenen voor de wilde dieren gegooid. Het middagprogramma
met gladiatorenshows vormde
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Pelgrimskerken
Rome telt meer dan 350 kerkgebouwen. Een strenge keuze is dus gerechtvaardigd. Als pelgrim ligt die keuze voor de hand door je te beperken tot de zeven zogenaamde pelgrimskerken, die stammen uit de periode kort nadat keizer Constantijn in 312 de christenvervolgingen had
laten stopzetten.

Pietà, Michelangelo, 1499

Het meest belangwekkende
kerkgebouw van het christendom is natuurlijk de Basilica di
San Pietro. Deze kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd in
een late Renaissance en Barokarchitectuur op de plaats waar
het vroegere Circus van Nero
(renbaan) zich bevond. Daar zou
volgens de overlevering de apostel en eerste paus Petrus gekruisigd en begraven zijn. Omdat opgravingen dit rechtvaardigen - pelgrims mogen (onder
begeleiding) een bezoek brengen aan de diep onder de Sint
Pieter blootgelegde tombe van
Petrus - had Constantijn er al
een kerkgebouw opgericht om er
in dit bedevaartsoord de eerste
opvolger van Christus te gedenken. Wanneer je de kerk betreedt, zie je in de hal eerst de
Heilige Deur. De geweldige indruk bij het betreden van het
interieur wordt enigszins geweld
aangedaan door de grote hoe-

Beeld Sint Petrus, Arnolfo di Cambio, 13e eeuw

San Pietro
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veelheid bezoekers (of toeristen).
Rechts daarvan zie je de Pietà,
een beeld dat door Michelangelo
is geschapen. Let op de gedetailleerde uitwerking van de huidoppervlakte. Helaas achter glas
om het te beschermen tegen
vandalen. Bij het altaar staat
het beeld van Petrus, waarbij
het voor pelgrims gebruikelijk is
zijn voet aan te raken. Je bent
dan vlak bij het graf van Petrus,
waarvan je niets te zien krijgt
behalve een kelderruimte en een
groots baldakijn, dat door Bernini is ontworpen. Bijzondere
details bevinden zich in de vier
voetstukken ervan. Wanneer je
linksom de ornamenten van de

zuilen volgt, zie je onder de wapenschilden met enige fantasie
de geboorte uitgebeeld. Gynaecologen herkennen in de combinatie van de groter wordende
zwelling van de schilden met de
vervormingen van het aan een
vrouwelijk geslachtsdeel denkende motief, een sterke en herkenbare verwijzing naar de bron
van alle leven. Gedurfd, maar
een logische keuze van een Barok kunstenaar die zijn opdrachtgever wilde behagen.
Achter het altaar bevindt zich
onder het glas-in-lood met een
voorstelling van de Heilige Geest
in de vorm van een duif, de cathedra. Deze staat symbool voor
de stoel van Petrus en maakt de
kerk tot een kathedrale kerk. Er
zijn vele graven te vinden in de
kerk zelf, maar ook in de crypten die eveneens te bezoeken
zijn. Natuurlijk ga je ook in de
rij voor een beklimming van de
koepel. Dit meesterwerk van
Barokke bouwkunst is niet al-

Baldakijn, Bernini, 1633

Pelgrimskerken in Rome

leen bijzonder door de plek direct boven het graf van Petrus,
maar ook door de technische
realisering ervan. Een tip: neem
je adresboekje mee, koop een
kaart met Vaticaanse postzegel
(francobollo) in het winkeltje
van de zusters op het dak van
de Sint Pieter en post deze kaart
ook daar in deze wel heel dicht
bij de hemel gelegen brievenbus. Voor pelgrims die een poging willen doen om hun testimonium te verkrijgen in de sacristie, zijn er bij Etappe in het
kort al adviezen gegeven.

Santa Maria Maggiore
beweerde deze hetzelfde te hebben gedroomd. Ze gingen samen

Barokke voorgevel Santa Maria Maggiore

Op de heuvel van het Esquilijn
bevindt zich een van de vier
pauselijke basilieken, de grote
basilica di Santa Maria Maggiore. Rond 350 na Christus bekeerde het merendeel van inwoners van het voormalige Romeinse rijk tot het christendom.
In een legende wordt verteld dat
in de maand augustus een zekere Johannes een ongewone
droom had. Daarin zou Maria
opdracht hebben gegeven op
een van de zeven heuvels een
kerk te stichten. Maria had in
die droom aangegeven dat de
exacte plaats duidelijk zou worden door sneeuw. Toen het verhaal bij de paus terecht kwam,
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Adressen
ADRESSEN

Lucca
Canonici Regolari Latereanensi, Via San Nicolao 76, 39 331
1311522,francigenalucca2017@gmail.com
Ostello San Frediano, [postadres] Via della Cavalleriza 12,
55100 Lucca Italië,39 0583 48477, info@ostellolucca.it
Misericordia, Via C.Battisti 2, 39 0583 409546,
info@misericordialucca.org
B&B Le Giare, Via Romana 1116, 39 0583 467765,
info@legiarelucca.it

Altopascio
Magione Cavalieri del Tau, Piazza Ospitalieri 6, 39 366 5708802
of 0583 216280, turismo@comune.altopascio.lu.it
Hotel Cavalieri del Tau, Via Gavinana 56, 39 0583 25131,
info@cavalierideltau.it

Chimenti - Ponte a Cappiano - Fucecchio
Ostello Il Ponte dei Medici, Viale Cristoforo Colombo 237 [let op: 3,5
km vóór Fucecchio in Ponte a Cappiano!], 39 0571 297831,

ostellopontedeimedici@gmail.com of pontemedici@ponteverde.it
Il Melograno, Via Romana 170 [Chimenti: tussen Altopascio en Galleno],
39 345 9602805 of 366 6622734, ste2806@libero.it
Abbazia di San Salvatore, Piazza Garibaldi 1, 39 0571 20025

Miniato Basso e Alto
Misericordia di San Miniato Basso, Piazza Vincenzo Cuoco 9,
39 0571 419455 of 339 8723682, mario.giugni@libero.it
Affitacamere il Viandante, Via Conti 21, 39 393 7536575,
affitacamereilviandante@gmail.com
Ostello di San Miniato, Via Vittime del Duomo 4, 39 338 7997004,
ostellosanminiato@gmail.com
Convento San Francesco, Piazza San Francesco 1, 39 0571 43051
Ostello Comunale, Piazza Mazzini, 39 0571 400328 of 338
7997004, ostellosanminiato@gmail.com

Gambassi
La Sosta di Roberto, Via Santa Maria in Chianni 10A [in Borgoforto,
1 km vóór Gambassi]39 380 1280722, lasostadiroberto@hotmail.com
Ostello Sigerico, Via Volterrana 3 [in kerk S. Maria a Chianni], 39
0571 638208 of 324 7968837 ostello.sigerico@yahoo.com
Casa Elena, Piazza Roma 2, 39 340 0766705 of 393 3020721,
Casa_elena2@virgilio.it
B&B Casa del Principe, Via del Torino 2, 39 339 7816711,
enricopuntomasini@gmail.com

San Gimignano
Convento San Agostino, Piazza Sant’Agostino 10,
39 0577 940383 of 907012, sangimignanoconvento@yahoo.it
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