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Je wilt op deze weg van de 

Franken naar het zuiden op 

weg gaan als pelgrim. Onge-
veer zoals de eerste pelgrims 

uit de negende eeuw of de 

‘grand tourist’ uit de zeven-

tiende eeuw hun reis onder-

namen. Je hebt er voor geko-

zen niet altijd op je wenken 
bediend te willen worden. Je 

gaat zelf op onderzoek uit en 

je wilt niet altijd per sé we-

ten wat er de volgende dag 

zal gebeuren, waar je zult 
overnachten en welke ontbe-

ringen je er mogelijk te 

wachten staan. Je hebt er 

ook voor gekozen om niet 

verzeild te raken in het mas-

satoerisme. Met honderden 
mensen die allemaal klakke-

loos dezelfde route volgen. 

Natuurlijk kom je in de gro-

tere steden niet om de mas-

sa heen, die haast elk beetje 
hoge cultuur soms letterlijk 

platloopt. Waarom waagt een 

pelgrim zich aan deze onder-

neming? Reist deze als pel-

grim in zijn meest pure 

vorm, vertrekkend voor één 
vooraf bepaald doel naar een  

Pelgrim of ‘Grand Tourist’? 

specifieke locatie? Reist deze 

toch als Grand Tourist, ter 

educatie, om een opleiding te 
voltooien? Of reist deze pel-

grim als een soort romanti-

cus uit de negentiende eeuw,  

om de grootsheid van de na-

tuur de ziel te laten overrom-

pelen? De massatoerist daar-
entegen wil vooral zo veel  

      5 

                                                                                               Introductie 

mogelijk dingen zien die de 

reisgidsen als bezienswaar-

dig bestempelen. En hij  
neemt daarbij dan vaak niet 

de tijd voor persoonlijke be-

wondering of voor kritische 

reflectie, om een mening te   
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vormen over waar men zich 

vergaapt. De student Alge-

mene Cultuurwetenschap-
pen aan de Universiteit van 

Amsterdam, Tessa de Vet, 

schreef hierover in de Volks-

krant. Ze noemde als voor-

beeld de stad Rome, waar de 

Vaticaanse musea net een 
soort IKEA zijn geworden: 

iedereen schuifelt naar vo-

ren, kijkt links en rechts,  

De Weg van de Franken IV 

6 

een alternatieve route is niet 

mogelijk. De Sixtijnse kapel, 

schrijft Tessa, is net een sar-
dineblikje, waarbij het maar 

goed is dat je naar boven 

hoort te kijken, om je blik af 

te leiden van de zweetoksel 

die zich twintig centimeter 

naast je bevindt. Dat zal de 
pelgrim op weg naar Bari 

zeker niet meemaken wan- 

neer hij bv. in Benevento  

door de prachtige klooster-

gang met zijn fontein van de 
Santa Sofia wandelt. Cultuur 

staat immers niet op zich-

zelf, zij heeft een mensen-

hand als meester nodig. Er 

is toch zeker niets buiten de 

natuur wat zichzelf creëert. 
En wanneer wij ons als pel-

grims het menselijke realise-

ren, kunnen we hier weer 

zelf over reflecteren. En als 

wij wensen, er ook kritisch 
over zijn. Niet zo vreemd  dat 

Tessa de Vet tot haar uit-

spraak komt: ‘Eigenlijk vind 

ik die Sixtijnse kapel hele-

maal niet mooi!’.      

Maakbare pelgrimsroutes?                                                                           

Ongeveer twintig jaar gele-

den ontstond een hernieuw-

de belangstelling voor de pel-
grimstocht, die bisschop Si-

geric in de tiende eeuw van-

uit Canterbury had gemaakt 

om in Rome zijn pallium op  

te halen. Deze cirkelvormige 

mantel vormde het teken van 

verbondenheid tussen de 
bisschoppen en de Kerk van 

Rome. De herontdekking van 

deze route kwam onder an-

dere voort uit de toenemende  
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TIENDE ETAPPE IN HET KORT 

 
 

 

 

 

vind je bij de Curia 
Provinciale Frati Minor 
Santa Maria delle Gra-
zie, 39 0824 328216 

een gastvrij onthaal; 

na ruim 2 km in de 

volgende etappe vind 

je als pelgrim onder-

dak bij de Parrocchia 
del Beato Guiseppe 
Moscati, 39 0824 

53479 aan de Via Ni-

cola Ciletti 9a [in de 

wijk Capodimonte]. 

hotel e.a.: het Infor-
mazione Turismo,  

39 0824 319911 
vind je aan de Via Ni-

cola Sala 31; in het 

centrum nabij de ka-

thedraal biedt Airbnb 
gastvrije accomoda-

ties; een verblijf met 
goede ervaringen tref 

je in het B&B Domus 
Traiani, 39 347 

5621812 aan de Via 

Cupa Santa Lucia 7.  
 

karakter: een tocht 

over heuvelachtige lan-

delijke wegen en pa-
den met weinig ver-

keer; rond het einddoel 

van de grote stad 

wordt het een drukke-

re en minder aantrek-

kelijke wandeling. 
horeca en winkels: je 

passeert enkele win-

kels en bars o.a. vlak 

na Ponte, toch wordt 

geadviseerd voldoende 
proviand en drinken 

mee te nemen. In Be-

nevento zijn er volop 

mogelijkheden om te 

foerageren en kun je 
prima eten bij Risto-
rante Il Posto in Citta 
op de hoek van de Via 

Gaetano Rumbo met 

de Via Camp Salvatore 

Rampone. 

pelgrimsverblijf: op 
de Viale San Lorenzo 8 

(na de brug rechtsaf)  

Lengte 

27,4 km 

 

Duur 

 

Niveau 

++ 

7:15 uur 
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Naar de goede herberg 
Van Benevento naar Buonalbergo 
Een prachtige tocht door het indrukwekkende landschap 
waar je nog veel fruitbomen kunt vinden. Ook de rustige 
wegen - waaronder grote delen van de Via Traiana met 
enkele fraaie bruggen - geven deze etappe een haast toe-
ristisch karakter. In Buonalbergo kun je in de Madonna 

della Macchia een houten beeld vinden dat herinnert 
aan de kruistochten naar het Heilig Land.  

Routebeschrijving 
Deze etappe begint bij de 
fontein naast de Cattedrale. 

Je verlaat het plein in noord-

oostelijke richting en je gaat 

rechtsaf over de Corso Gui-

seppe Garibaldi. Na 250 m 

ga je bij de Banco di Napoli 
linksaf over de Via Traiano. 

Je wandelt om de Arco di 

Traiano heen en je gaat 

rechtdoor over de Via San 

Pasquale. Je steekt de inge-
wikkelde rotonde nagenoeg 

recht over om je weg te ver-

volgen op de Via Ponticelli. 

Na 800 m loop je links om de 

moderne San Gennano in de 
richting van Apice naar de 

Via Nicola Ciletti. Na 350 m 

wandelen door de wijk Capo- 

dimonte passeer je het via-

duct over de SS372 Telesina 

en je blijft deze weg volgen. 
Bij de gevangenis ga je 

linksaf en bij de SS990 ga je 

rechtsaf. Na 50 m kun je 

aan de linkerkant over een 

pad lopen. Bij een marmer-

fabriek sla je linksaf. Je volgt 
de versmalde en slingerende 

weg deels door een indu-

strieterrein in Coluonni. Na 

1,5 km steek je een asfalt-

weg over en volg je het pad 
dat met paaltjes is afgezet. 

Na 150 m houd je rechts aan 

om na een bocht naar rechts 

linksaf de brug over de rivier 

Irpino te kiezen. [Let op: aan 
je linkerhand ligt tussen de 
bosschages de middeleeuw- 



 

        

 

se Ponte Valentino waar je  
- ondanks de aangelegde 
voetgangersbrug - officieel 
niet over mag wandelen!] 
Aan het einde ga je linksaf in 

de richting van Pasta Flash 

en direct weer rechtsaf. Je 

gaat onder de spoor- en weg-

viaducten door en je blijft 

rechtdoor wandelen. Al snel 
laat je het industrieterrein 

achter je en wandel je ruim 

2,5 km over de weg, later 

ook even een pad en dan 

weer weg langs de rivier 
Tammaro. [Let op: er wordt 
hier al jaren gewerkt aan een 
tunnel, waar je door- of om-
heen kunt wandelen!] Op een 

splitsing ga je rechtsaf in de  
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richting van Paduli. Je blijft  

over deze licht stijgende en 

soms bochtige weg, de Via 

Ignazia en later Via San Pie-
tro, ruim 3,5 km rechtdoor 

lopen en je negeert daarbij 

afslagen naar het stadje Pa-

duli. Je komt uit op de SS90, 

waar je linksaf gaat. Je loopt 
1,5 km langs deze weg en je 

passeert in Calviello een 

supermarkt en bar. Aan het 

eind ga je bij een kruispunt 

rechtdoor over het onverhar-

de pad. Eerst direct 50 m 
naar rechts en dan verder 

omhoog naar de bebouwing 

van Carpinelli. Je komt uit 

op een asfaltweg, die je recht 

oversteekt om tussen boer- 
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derijen het 

graspad te 

volgen 

Dit pad komt 

opnieuw uit 

bij de SS90. 

Je steekt twee 

wegen over 

om het pad 
links van het 

huis aan de 

overkant te 

volgen. Na 

600 m wandel 
je over een 

asfaltpad om 

op het hoog-

ste punt bij 

een boerderij 

in San Arcan-
gelo weer over 

een pad ver-

der te lopen. 

Na 800 m 

komt het pad 
tussen akkers uit bij een 

verharde weg met rechts een 

fabriek. Je blijft het pad, de 

oorspronkelijke Via Traiana,  

licht dalend in noordoostelij-

ke richting volgen en je 
steekt na 450 m een beek 

over. In de buurt van een 

boerderij met rood hekwerk 

buigt het soms onduidelijke 

pad naar rechts en je loopt 
350 m om uit te komen bij 

een verharde weg. Je gaat 

linksaf en passeert dan een 

informatiebord bij de restan-

ten van de Ponte Ladrone. 

Aan het einde ga je rechtsaf. 
Na 100 m passeer je de toe-

rit tot een boerderij. Weer 

100 m verder ga je linksaf  

over het pad tussen akkers 

in noordoostelijke richting. 

Je passeert een boerderij 
aan je linkerhand en je blijft 

het soms natte pad volgen 

tot je bij de bosschages een 

beek moet oversteken. Na 

250 m ga je bij een verharde 

weg rechtsaf en direct 
linksaf. Bij de splitsing 50 m 

verder houd je links aan in 

noordoostelijke richting om 

ruim 2 km naar de eerste 

huizen van Buonalbergo te 
wandelen. Aan het eind van 

de Via della Madonna kom je 

uit bij de SS90, Via Naziona-

le. Je gaat rechtsaf en na het 

kerkje direct linksaf omhoog 
over de Via Orti. [Let op: voor 
de San Nicola di Bari aan het 
Piazza Michele de Juliis ga je 
rechtsaf over de SS90 om na 
150 m linksaf omhoog te 
gaan naar de kerk!] Op het 

pleintje ga je rechtsaf over de 
Via Roma. Na de Municipio 

ga je linksaf tot je op het Pi-

azza Guiseppe Garibaldi uit-

komt. Op dit plein eindigt de 

beschrijving van de etappe.  
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verbeelding. De bijna 1800 

jaar oude Romeinse Ponte 

delle Chianche is daarvan 
een prachtig voorbeeld: met 

de originele stenen platen, 

chianche in het plaatselijke 

dialect, vormt deze met drie 

bogen een overspanning voor 

de eens ruige rivier Miscano. 
Aan het einde van de mid-

deleeuwen kregen de Svevi of 

Hohenstaufers invloed in dit 

gebied. Enkele straatnamen, 

zoals Via Manfredi, herinne-

ren nog aan die periode. 
Maar natuurgeweld zorgde 

ook hier voor een wending: 

na een aardverschuiving gaf 

de koning 

van Napels 
in 1515 op-

dracht de 

stad op de 

heuvel te 

herbouwen. 

Opvallend is 
nu het Pa-

lazzo Spi-

nelli, ge-

bouwd in 

opdracht 
van een rijke familie, maar 

nu het stadhuis van Buonal-

bergo. Op de binnenplaats 

bevindt zich vanaf 1954 een 

pietra miliare, een mijlpaal 

die oorspronkelijk de Via 
Traiana markeerde. Een an-

dere miliare vind je aan de 

Via Luigi Perrelli. Op het 

hoogste punt van het Piazza 

Michele de Juliis ligt de San 

Nicola, die na een aardbe-
ving in 1962 bijna volledig 

werd herbouwd. Interessan- 
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Buonalbergo 
De gunstige geografische lig-
ging van deze plaats heeft 

ook voor een turbulente ge-

schiedenis zorg gedragen. 

Zeker is in ieder geval dat de 

aanleg van de Via Traiana 

als alternatief voor de Via 
Appia niet alleen voor reizi-

gers, maar ook voor de han-

del van groot belang is ge-

weest. Van de oorspronkelij-

ke wegen zijn nog slechts 
weinig sporen zichtbaar, 

maar des te meer spreken de 

mijlpalen, grafstenen en 

vooral bruggen nog tot de  



 

        

 

ter is het lager gelegen San-

tuario della Madonna della 

Macchia. In de schaduw van 
eeuwenoude iepen ligt deze 

kerk, waarvan het beeld uit 

de twaalfde eeuw van de Ma-

donna met haar kind een 

trekpleister vormt. Rond 12 

september wordt tijdens fes-
tiviteiten dit houten beeld 

bedekt met een mantel in 

een processie getoond. De 

legende wil dat het beeld 

door kruisvaarders is meege-
bracht uit het Heilige Land. 

Na verloop van tijd was het 

verdwenen en door een doof-

stomme herderin is het op-

nieuw gevonden. Zij kon bij 

het zien van dat heilige beeld 
plots weer spreken. Voor-

waar een reden voor een pel-

grimage naar deze plek.  
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Casalbore  

Wanneer je overnacht in 
Casalbore kun je overwegen 

om Buonalbergo links te la-

ten liggen. Na de restanten 

van de Ponte Ladrone houd 

je bij de splitsing niet links 

maar rechts aan over de Via 
della Madonna om na 800 m 

linksaf over het pad naar de 

restanten van de Ponte delle 
Chianche te wandelen. Van  
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daar loop je over een pad 

achter de akker door de bos-

schages in noordoostelijke 
richting opnieuw omhoog 

naar de Via della Madonne. 

Rechtsaf ga je daar naar de 

Agriturismo San Martino en 

linksaf naar de SS90 die je 

oversteekt om na 600 m bij 
boerderijen rechtsaf wande-

lend in Casalbore uit te ko-

men. In dit ‘witte dorp’ vind 

je nog restanten van een 

kasteel dat daar in de twaalf-

de eeuw door de Noorman-
nen werd gebouwd; ook de 

Grotta di San Michele geeft 

het belang aan van deze eeu-

wenoude plek op het kruis-

punt van schapenpaden in 
de Abruzzen. 
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Overnachten 
In Casalbore vind je aan de 
Via Papa Giovanni XXIII 4 

een pelgrimsverblijf in de 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
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belast: Fraternità degli 
Ospitalieri di Santiago 
Roma e Gerusalemme, 

de gegevens vind je bij 
Adressen; ook de Par-
rocchia San Nicola di 
Bari, 39 0824 

929591 aan het Piazza 

Michele de Juliis biedt 

pelgrims onderdak. 

Aan de Via Rodolfo 
Scrocco 48 vind je met 

slaapzak de Rifugio del 
Pellegrino, 39 331 

4640091. 

hotel e.a.: Roberta de 
Nigris van het Pro Lo-
co,  39 0824 929144 

kan je meer informatie 

over verblijf in Buonal-

bergo geven. Je vindt 

het aan de Via Manfre-

di 4; ten zuidoosten 
vind je in de Contrada 

San Martino 2 het Ag-
riturismo San Martino, 

39 0824 929737. 

karakter: een wande-

ling grotendeels over 

rustige wegen en pa-
den in de buurt van de 

oorspronkelijke Ro-

meinse weg; in het 

tweede gedeelte stijg je 

geleidelijk ruim 350 m. 

horeca en winkels: 
ondanks dat je enkele 

bars tegenkomt, word 

je geadviseerd voldoen-

de proviand mee te 

nemen; in Buonalber-
go is het mogelijk te 

foerageren en kun je 

prima eten aan het 

Piazza Castello in Bar 
Honey da Cesare. 

pelgrimsverblijf: ook 

in Buonalbergo is er 
een Ospitalità Povero o 
pellegrino (OP) moge-

lijk. Neem contact op 

met de organisatie die 

zich hier mee heeft   

Lengte 

22,9 km 

 

Duur 

 

Niveau 

+++ 

6:45 uur 
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39 082 5849164 of 333 

427966; het Convento Santa 
Maria della Misericordia,  

39 082 5849164 aan het 
Piazza Convento biedt pel-

grims gastvrij onderdak. 

hotel e.a.: ruim 1 km ten 

noordwesten van Casalbore 

vind je aan de Via Sant’Elia 

Necropoli Sannite 24 het  
Agriturismo Oasi Masseria 
Sant’Elia, 39 082 5849111 

waar pelgrims welkom zijn;  

6 km ná Casalbore vind je 

het Agriturismo Le Bolle,  

39 082 5890977 aan de  

Contrada Malvizza di Sopra 

92 (Montecalvo Irpino); je 
kunt ook onderdak vinden in 

het Casa Vacanze Pepe Fran-
cesco, 39 082 5818831 op 

het adres Locanda Fosso San 

Pietro. 
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Tussen de bergen door 
Van Buonalbergo naar Celle di San Vito 
Een afwisselende etappe met fraaie panorama’s die over 
rustige wegen voert. Enkele minder duidelijke paden lei-
den je hopelijk over nagenoeg droge beekbeddingen. Je 
trekt ook langs windmolenparken, diverse contrada’s of 
buurtschappen om te eindigen in een vriendelijk en 

hooggelegen dorp.  

Routebeschrijving 
Je verlaat het Piazza Guisep-
pe Garibaldi in noordelijke 

richting omhoog over de Via 

San Antonio. Na de Miseri-

cordia houd je links aan. De 

weg gaat over in de SP209, 

Contrada Aia del Re, die je 
blijft volgen tot de bebouwing 

van Casalbore. Je negeert 

daarbij afslagen. Bij een 

kruispunt met vijf wegen 

houd je rechts naar beneden 
aan. Je komt ruim 2 km ver-

der uit op het Piazza Giovan-

ni XXIII bij de moderne Santi 

Pietro e Paulo. Je vervolgt je 

weg tussen de kerk en de bar 

over de SP139. Na ruim  

1 km maakt de weg een 

bocht naar rechts en ga je 

rechtdoor over het pad. Je 
passeert een huis met over-

stekend dak aan je rechter-

hand. Je loopt door het ge-

hucht Creti en je steekt de 

SS177 recht over. Je wandelt 

omlaag door de gehuchten 
Gaeta en OPietro Silvio om 

na 2,5 km door de doorwaad-

bare beek Miscano weer steil 

omhoog te gaan. Na ruim 1 

km kom je de eerste bebou-
wing van Malvizza di Sopra 

tegen. Je steekt de SP125 

over en je passeert het San-

tuario del Santi Pietro e 

Paulo. Na ruim 300 m gaat 
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                                                                                                  Adressen 

H Relais Il Monaco, Via Monaco 1/3 [in de borgo], 39 06 

9516880 of 393 6606096, info@ilmonaco.it 

Anagni 

Congregazione Suore Cistercensi della Carità, Via Vittorio 

Emanuele 238, (Madre responsabile ospitalità) 39 338 

2662827 of 077 5727053 of (Madre Vicaria) 334 3445242,  
suorecistercensi@libero.it of (ook in Engels)  

srchristine21@yahoo.com  

B&B Il Viaggiatore, Via Vittorio Emanuele 34, 39 348 

0859085 of 39 348 0859085, www.bb30.it  

Albergo Bar Ristorante Le Rose, Via Anticolana 1, 39 077 

5769400, info@albergolerose.it 

H La Rena, Via la Rena 10, 39 077 5768128 of 338 

3304737, www.villalarena.it 

Veroli /Casamari 

OP, segreteria@fraternitaospitalieri.it   

B&B Il Melograno, Via Umberto I, 39 077 51530209 of 333 

7388769, www.ilmelogranobeb.com  
B&B Rocca di San Leucio, Piazza San Leucio 12, 39 077 

5230471 of 339 2951736, roccadisanleucio@coopdiaconia.it 

B&B Casa in Piazza, Piazza Pebliscito 6, 39 077 5238121 of 

338 1081178, info@casainpiazza.com 

Abbazia Suore Cistercensi della Carità di San Bernardo, 

Via Maria 24 (na 9 km) in Casamari,  39 077 5282292,  
www.viaggispirituali.it 

Strangolagalli 

OP [Enzo Cinelli], Via Ara del Principe 11/1 [20 km ná Veroli], 

39 331 3723500, cinellips@gmail.com   

Ceprano 

B&B Casa Fregellae (Felix di Ruzza), Via San Manno 42 (ten 

westen van centrum), 39 77 5912816 of 333 4127567,  

www.italialodging.com 
H Borgo Antico, Via Campidoglio 266, 39 775 912977,  

info@hotelborgoantico.it 

Aquino 

 Centro Ippico La Staffa (Azienda Agrituristica Luigi Iade-

cola), Via San Pietro Vetere 15, 39 077 6726685 of 338 

6633819, info@centroippicolastaffa.it 
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Albergo Ristorante San Germano, Via Calatafimi 5, 39 776 

403429, info@hotelsangermano.org 

Piedimonte San Germano  

Parrocchia San Pietro Apostolo, Via Gaetano di Biasio 226, 

39 776 301036, parrocchiasanpietrocassino@gmail.com  
La Stazione di Posta, Via degli Eroi 9, 39 333 3445801,  

 www.booking.com 

B&B Le Camerette di Edda, Via Raccordo Ausonia 8,  

39 776 373047 of 338 9063775,  
lecamerettediedda@hotmail.com 

H Continental, Piazza De Gasperi 4, 39 776 21126 of 776 

24815, continentalcassino@alice.it 

Cassino 

Pro Loco, Corso Umberto I 15, 39 346 9592009,  

info@prolocomignano.it 

Pensione, Trattoria, Pizzeria La Locanda di Tiziana, Via 
Casilina 111,39 366 5481980, www.facebook.com 

Agriturismo I Castellucci, Via Campozillone (na 4 km in 

Campozillone), (Alfonso) 39 338 8260375 of (Massimo)335 

1521752, info@icastellucci.it  

Agriturismo La Reginella, Via Concezione 91, 

(Campozillone), 39 0823 904593,  
agriturismolareginella@supereva.it 

B&B Riotel, Via Concezione 5, Campozillone, 39 823 

904646 of 335 1521752. 

B&B Il Nido delle Rondini, Via Concezione 476 

(Campozillone), 39 338 8260375,  
www.ilnidodellerondini.org 

Mignano Monte Lungo/Campozillone 

Presenzano 

Agriturismo Bosco Farneto, Via Strada Vadopiano [na pas-

seren spoorlijn, vóór Presenzano],  39 082 3989506,  

carlo.puca@gmail.com  
 



 

        

 De Weg van de Franken IV 

132 

Literatuur 

 

Paolo Giulietti: A Piedi a Gerusalemme, Terre di Mezzo 2008, 

ISBN 9788861892101.  
Een beknopte gids in Italiaans; 350 kilometer gedurende zestien da-
gen; het traject vanaf Acco naar Jasso in Palestina wordt beschreven. 
 

Monica d'Atti en Franco Cinti, La Via Francigena del Sud, 

Terre di Mezzo 2011, ISBN 9788861891661. 
Praktische Italiaanse wandelgids, die in dertig etappes de 800 km 
lange route vanaf Rome naar Bari, Brindisi en S.Maria di Leuca be-
schrijft. Het boek kent ook een in het Nederlands verkrijgbare vertaling 
van de hand van Rita Denkers. Informeer hiernaar bij de Vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome op www.pelgrimswegen.nl. 
 

Monica d’Atti en Franco Cinti, La Via Francigena del sud. 

Verso Gerusalemme, Sao Paolo Edizione (Itinerari dello  

spirito) 2014, ISBN 978 8821578885.                                                  
Een van de vele versies van de door de pioniers gewenste pelgrimspa-
den door zuidelijk Italië naar het Heilig Land; in het Italiaans; vooral 
aandacht voor de zogenoemde Via Gerosolomitana. 

La Via Francigena nel Sud, Touring Editore & Rai Radio 

2013, ISBN 978 8836562879.    
Een speelse en handzame wandelgids in het Italiaans  voor pelgrims 
op weg van Rome naar Brindisi, samengesteld door een team van au-
teurs en geïnspireerd op een serie radioprogramma’s.  
 

Ben Teunissen, De Weg van de Franken III, San Miniato – 

Rome, Anoda Publishing 2019, ISBN 9789048421053.                                                                                                  
Praktische en veelzijdige wandelgids voor pelgrims uit de serie van vijf 
gidsen die de route beschrijven vanaf Canterbury of Maastricht tot 
Rome en Bari. Ook verkrijgbaar als geactualiseerde eGuide! Zie voor 
meer informatie  op www.dewegvandefranken.nl. 
 

Marletta van Attekum en Holger de Bruin, Via Egnatia on 

foot, Via Egnatia Foundation 2014, ISBN 9789082197303                                                                                              

Wandelgids voor pelgrims over de oude Romeinse route van Dürres in 

Albanië tot Thessaloniki in Griekenland. Je maakt kennis met de eer-
ste helft van de route tot Istanbul.In 30 etappes wordt de 475 km lan-
ge route beschreven. Met voldoende kaartmateriaal en met opgave van 
overnachtingsadressen. Meer op www.viaegnatiafoundation.eu!   
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   Pelgrim of ‘Grand Tourist’? 
         Maakbare pelgrimsroutes? 
   Pelgrim of wandelaar? 
 Hoe deze gids gebruiken? 
 Etappe-indeling 
 1. Wandelen over de Via Appia  

[Rome – Marino]    25,2 km 

   2. Over de Passo dell’Algido  
[Marino – Artena]    29,5 km 

 3. Dalen en stijgen rond de Sacco 
[Artena – Anagni]     26,5 km 

 4. Klimmen naar Santa Salome  
[Anagni – Veroli]         26,1 km 

  5. Langs riviertjes omlaag  
[Veroli – Ceprano]      30,8 km 

   6. Achter de Monte Cassino  
[Ceprano – Cassino]   32,3 km 

 7. Het klooster voorbij  
[Cassino - Mignano Monte Lungo]  19,7 km 

   8. Langs de cisterciënzer abdij  
[Mignano Monte Lungo – Alife]  40,1 km 

   9. Over strade strette e silenziose  
[Alife – Solopaca]    31,7 km 

     10. Trekken over de Via Traiana  
[Solopaca – Benevento]   27,4 km 

 11. Naar de goede herberg 
[Benevento – Buonalbergo]   22,9 km 

 12. Tussen de bergen door   
[Buonalbergo – Celle San Vito]  26,3 km 

 13. Stijgen op de Strada Ignazia  
[Celle San Vito – Troia]   15,3 km 

 14. De heuvels verlaten  
[Troia – Santuario dell’Incoronata]  31,6 km 

 15. Tussen olijven en wijnranken  
[Santuario dell’Incoronata – Cerignola] 28,1 km 

 16. Over de Ponte sull’Ofanto  
[Cerignola – Canosa di Puglia]  18,4 km 

 17. Op naar de stad van overvloed  
[Canosa di Puglia – Corato]   32,7 km 

 18. Halteplaatsen op de Via Traiana 
[Corato – Bitonto]    26,4 km 

 19. Naar de stad van Sint Nicolaas  
[Bitonto – Bari]    20,1 km 

 Handige tips  
 Italiaans 
 Adressen 
 Literatuur 
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