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2019 - Cammino di San Fransesco 

 
Pilgrimsruten i Italien  

i Frans af Assisis fodspor fra Stia til Assisi 
 
Periode: 5 oktober – 19 oktober 2019 (15 dage)  
Pris:12.900 kr /person i delt dobbeltværelse. Bagagetransport alle dage. 
Frokost alle dage for egen regning og halvpension i 7 dage. 
 
Vandreturen starter i det smukke Toscana, hvor vi går gennem skove og i et kuperet terræn med 
udsigt til maleriske byer på bakketoppene. Vi kommer gennem vin- og olivenmarker og 
kastanielunde. I Umbrien ser vi mange tobaksmarker. Det er en helt anderledes pilgrimsrute, end 
den du måske kender fra Spanien – her møder vi stort set ingen andre pilgrimme, så vi har næsten 
stierne for os selv. Vi besøger og overnatter i det berømte kloster i La Verna – et af de mest hellige 
og spirituelle steder i Italien. Turen slutter i Assisi, hvor vi i Basilica di San Fransesco får sidste 
stempel i pilgrimspasset og et certifikat, der viser, at vi har gået fra Stia til Assisi. Vi vandrer kun 
med vores dagtursrygsæk og vi overnatter et nyt sted hver dag. 
 
Dag 1. Rejsedag 
Afrejse fra København til Milano. Fra Milano tager vi 
hurtigtoget til Firenze togstation og videre med offentlig bus 
til Stia. Forventet ankomst til Stia sidst på eftermiddagen.  
Indkvartering på Albergo Falterona  - Middag på Ospitale dei 
Brilli (for egen regning). 
 
Dag 2. Stia til Camaldoli 
Efter morgenmaden på hotellet starter vi ud på vores første 
vandredag – en tur på ca. 18 km og en hel del højdemeter ca. 
1000 m op og 600 m ned; en hård vandretur på ca. 7 timer. 
På dagens tur går vi ind i Casentino nationalparken. Vi går på 
skovstier og ind i mellem på asfalt vej, men der er stort set 
ingen biler på vejen. Indkvartering på klosteret i Camaldoli 
hvis muligt eller alternativt på Albergo Baroni. Middag på 
Albergo Baroni (for egen regning). 

 
Dag 3. Camaldoli til 
Badia Prataglia 
En relativ kort vandredag, kun ca. 9 km og ca 600 m op og ca. 
600 m ned.  
En moderat vandretur på ca. 4 timer.  Badia Prataglia trækker 
sine spor helt tilbage til 11 hundrede tallet med etableringen af 
et kloster, hvor der idag kun er kirken tilbage. Vi bor på La 
Forresta, hvor vi har halvpension.  
 
 
 
 

Dag 4. Badia Prataglia til La Verna 
En lang og hård vandredag på ca. 18 km og ca. 8 timer. Mange højdemeter i dag! Ca. 1200 m op og 
1000 m ned, så der er brug for gode benmuskler! En meget smuk tur gennem skove og på små stier 
– mulighed for kaffe på Cafeen i Rimbocchi. Overnatning på klosteret med halvpension. 
 
Dag 5. La Verna til Pieve Santo Stefano 
En let dag venter på ca. 16 km og mest ned – ca. 1100 m ned og kun ca. 475 m op. Turen går 
gennem meget skov og vi kommer ud af Casentinoparken og ned i Tiber dalen - ca. 5 timers 
vandring. Vi ankommer først på eftermiddagen til Hotel Santo Stefano – her kan vi så hvile benene, 
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så vi er klar til en længere dag i morgen – eller, de der ikke har gået nok kan gå en lille tur rundt i 
byen. Vi har halvpension på hotellet. 
 
Dag 6. Pieve Santo Stefano til Sansepolcro 

Så er vi forhåbentlig kommet i god form så vi er klar til en lang 
vandredag på ca. 27 km og 750 m op og 880 m ned. Turen er 
kategoriseret som moderat og vil tage ca. 8 timer. Vi følger vejen ud 
af byen indtil vi når skovstien, som vi følger et stykke med Tiber dalen 
til venstre for os. Og så går det opad i et par km. Vi når broen med fin 
udsigt over Lago di Montedogiolio og følger så en stort set bilfri 
landevej et par km. Vær forberedt på at de sidste 5-6 km ind til 
Sancepolcro forekommer lidt kedelige, gennem forstad og små 
fabrikker, men Sancepolcro by er rigtig hyggelig gammel by med 
mange små restauranter. Vi skal bo på Albergo Fiorentina og spiser 
for egen regning. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Her  er vist TAU-korset - symbolet er i dag brugt som markering af pilgrimsruten  på 
samme måde som muslingeskallen bruges på vejen til Santiago. TAU-korset er 
verdens ældste bogstav. TAU er navnet på både det græske og hebraiske  bogstav. 
TAU fandtes i oldtidens Mexico, hvor man har fundet det i mayaernes paladser. Fra 
den nordisk mytologi kender vi også TAU som Thors hammer. Frans af Assisi og 
fransiskaner-ordenen bruger en særlig udformning af korset, hvor tværbjælken er 
breder udad mod enderne og skråt afskårne. Frans af Assisi mødte først denne 
korsform, da han tog sig af de spedalske. I den sammenhæng brugte han og hans 
medarbejdere korset i denne form som en talisman, der skulle beskytte mod smitte.  

______________________________________________________________________ 
 
Dag 7. Sansepolcro til Le Burgne 
En let dag på ca. 17-18 km og ikke mange højdemeter, hverken op eller ned. En del af dagens tur 
er på asfaltvej, men næsten ingen biler. Vi kommer gennem store tobaksmarker og enkelte 
solsikkemarker. Op til den hyggelige gamle by Citerna, som ligger på en bakketop, har vi en ret 
kraftig stigning på ca. 200 m. Vi får lidt tid til at se på byen og måske få en kop kaffe, inden vi 
forlader byen og går ned ad bakken. Vi forlader snart Toscana og kommer til Umbrien. Turen går 
gennem  kastanielunde og til sidst har vi lige en stigning inden vi når Agriturismo Le Burgne, hvor vi 
har halvpension og skal overnatte. Hvis vejret er til det er der mulighed for en tur i swimmingpoolen 
– ellers kan man nyde den herlige udsigt over dalen. Her skal man have en lagenpose med.  

 
Dag 8. Le Burgne til Citta Di Castello 
En vandredag  på ca. 19 km – grad moderat – ca. 750 m op og 760 m 
ned – og ca. 7-8 timers vandring. Smuk tur gennem skove på stier og 
vekslende med fredelige asfalt veje. Der er mulighed for en short-cut, 
så du kan spare ca. 3 km. hvis benene er lidt trætte. Du får en smuk 
udsigt til Castello de Santa Maria Tibertina på en bakketop. Vi 
overnatter på Hotel Umbria (halvpension) midt i Citta Di Castello, en 
gammel by omkranset af en bymur der daterer sig tilbage til det 14- 
og 15 århundrede. 
 
Dag 9 . Citta di Castello til Pietralunga 
Vi starter tidligt for vi har en lang vandredag foran os! 
Ca. 29 km og 930 m op og 760 m ned – 9 timers vandring. 
Efter ca. 6 km kommer vi til Bar Sasso, hvor vi kan styrke os med en 
kop kaffe inden vi går videre (opad) til Candereggio. Her kan vi tage 
et lille hvil på bænkene og tanke vand op. Vi når Pieve di Saddi – en 
gammel kirke fra før år 400. Hvis vi er heldige kan vi komme ind og 
se kirken. Vi går ret meget på asfaltveje i dag, men som sædvanlig 

har vi næsten vejen helt for os selv. Vi bor på Hotel Tinca – aftensmad i byen for egnen regning. 
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Til høje ses 
højdekurven fra 
Citta di Castello til 
Pietralunga.  
 
 
 

 
 
Dag 10. Pietralunga til Gubbio 
Igen en lang vandredag på 27 km – 780 m op og 940 m ned – moderat sværhedsgrad og ca. 8,5 
timers vandring. 
En meget smuk tur med udsigter over det åbne landskab. Mulighed for at tanke vand flere steder 
undervejs, men ingen kaffebar før vi næsten er nået til Gubbio. Det sidste stykke vej ind til Gubbio 
er ikke det mest spændende, men til gengæld er Gubbio en af de smukkeste og mest charmerende 
byer i Umbrien. Der er nok at se på f.eks. et gammelt romersk teater, San Fransesco kirken fra 13-
hundrede tallet og Palazzo dei Consoli, som i dag et museum. Vi skal bo på Grotta dell’Angelo og 
spiser på en af byens mange restauranter. 
 
Dag 11. Gubbio til Tenuto di Biscina 
En lang lige vej ud af Gubbio – efter ca. 5 km kommer vi til en kaffebar og et lille supermarked i 
Ponte d’Assi, hvor der kan købes ind til dagens frokost. Herefter går vejen ret stejlt opad og efter 
ca. 14 km er vi nået til Madonna delle Grazie – se billedet til venstre. Efter endnu et par km når vi 
Eremo de San Pietro hvor der bor én munk. 
Her er også et lille pilgrimsherberg. Vi kan holde frokostpausen her og se den gamle kirke.  
Efter ca. 23 km og 760 m op og 750 m ned er vi nået til Tenuta di Biscina, hvor vi overnatter og 
spiser aftensmad. Vi bor i forskellige lejligheder.  
Til venstre ses udsigten fra Tenuta di Biscina med morgensol og morgendis – Castelleo Biscina ses 
mellem trætoppene. 

 
 
Dag 12. Tenuto di Biscina til  Valfabricca 
Nu venter en let vandredag med kun 16,5 km og 425 m op og 715 m ned. Vi 
går på fine stier og små grusveje og får et flot view ud over den dæmningen 
ved Chiascio floden. I dag er der mulighed for at spare et par km, hvis 
nødvendigt, men ellers går turen op gennem en smuk skovsti. Vi passerer 
flere trøffel reservater undervejs, men her er selvfølgelig adgang forbudt!  
Vi når Valfabbrica, hvor vi skal overnatte på Ostello Fransescano, hvor vi har 
halvpension. Her kan vi glæde os til mama Anarita’s fantastiske aftensmad, 
især hendes antipasta er noget ganske specielt. Her kan vi komme ud for at 
der ikke er bad på alle værelserne, men der er selvfølgelig adgang til 
udmærkede badeværelser. Her skal vi også bruge vores lagenpose. 
 

 
 
Dag 13. Valfabricca til Assisi 
Sidste rigtige vandredag – en let og kort dag på kun 14,5 km og 650 m op og 480 m ned. Vi går 
gennem landbrugsland og skove – vi når et udsigtspunkt hvor vi kan se den store Basilika di San 
Fransesco i det fjerne.  
Så går det nedad og forbi statuen af Padre Pio inden den sidste opstigning til Assisi, hvor vi går 
gennem byporten, og finder Hotel Posta Panoramic tæt på byens centrale plads. Her skal vi bo 2 
nætter, så vi har tid til at besøge Basilikaen og få det sidste stempel i vores pilgrimspas og få 
pilgrims certifikat på at vi har gået fra Stia til Assisi. Assisi er en meget smuk by med rigtig mange 
seværdigheder, lige fra paladser, smukke kirker og borgen – Rocca Maggiore - på toppen med en 
fantastisk udsigt.  
Hvis der er interesse for det, kan vi måske få Broder Theodor til at fortælle om livet som 
fransiskaner munk – Broder Theodor er en dansk munk i klosteret i Assisi. 
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Dag 14. Fridag i Assisi på egen hånd 
 
Dag 15. Hjemrejsedag 
Vi skal af sted fra Assisi om formiddagen med bus til Assisi togstation – ca. 5 km fra Assisi. Herfra 
går toget til Venedig, og videre med bus til lufthavnen, og herfra hjem med  fly til København, hvor 
vi lander først på aftenen. 
 
 

 
 
Pilgrimspasset bestiller man inden man tager hjemmefra f.eks. på 
www.viadifransesco.it 
 
Det anbefales at bestille passet senest 1 md. Før afrejse. 
 
Det er ikke nødvendigt med et pilgrimspas, men det er en interessant og 
sjov ting at samle stempler de steder man har været. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


