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BEREIKBAARHEID 2019            691  ST. FRANCISCUS PELGRIMSROUTE  

Programma’s: 
A. La Verna –Città di Castello (7 dagen – 6 nachten) 
Dit programma begint en eindigt in Città di Castello 
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-Roma (7 dagen – 6 nachten) 
 
U kunt altijd vrijblijvend een reisadvies op vragen (o.v.v. dag van vertrek en vertrekstation). 
 
REIS NAAR UMBRIË 
 
Per auto naar Città di Castello, Assisi en Spoleto 
Via Zwitserland: U bent ca. € 38,50 voor het autobaanvignet in Zwitserland kwijt plus 
tolkosten in Italië. Reisroute grofweg:  Utrecht – Eindhoven – Roermond – Mönchen-
Gladbach – Keulen (210 km) – Bonn - Koblenz – Karlsruhe (520 km) – Basel (710 km) – 
Luzern – Gotthard tunnel - Lugano – Milaan (1035 km) – Parma – Bologna – Cesena (1340 
km) – Sansepolcro (1420 km) – Città di Castello (1435 km) – Assisi (1510 km) – Foligno – 
Spoleto (1535 km).   
 
Beschrijving laatste stukje naar het hotel in Assisi:  
Op de superstrada SS 75 passeert u o.a. de afslag  S.Maria degli Angeli – Assisi. U neemt 
de afslag Rivotorto. Aan het einde van de afrit slaat u linksaf en u gaat onder het viaduct 
van de snelweg door. Op de T-kruising slaat u linksaf  en u neemt de eerste weg naar 
rechts, langs de apotheek (farmacia) omhoog. Deze stijgende weg eindigt op de hoofdweg 
naar Assisi: hier linksaf.  U rijdt Assisi binnen, passeert de brandweerkazerne en na ca. 200 
meter ligt aan uw linkerhand uw hotel ‘Da Angelo’. 
 
Per auto naar Rieti en Rome  
Via Zwitserland: U bent ca.  € 38,50 voor het autobaanvignet in Zwitserland kwijt plus 
tolkosten in Italië. 
In de bovengaande beschrijving rijdt u tot Bologna en slaat dan af naar Firenze. U rijdt om 
Firenze heen naar Orvieto en bij Orte verlaat u de autoweg naar Rome. U rijdt via Terni naar 
Rieti (1625 km). Naar Rome rijdt u bij Orte nog een stuk rechtdoor. (Rome 1620 km) 
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Per trein  
Prijzen en reistijden zijn slechts indicatief en onder voorbehoud van wijziging. 
Reserveringskosten bij TOPO-AKTIEF: trein € 40 per boeking.  
 
A en B. Naar Citta di Castello: 
U reist per trein naar Perugia Ponte San Giovanni en stapt daar over op de FCU (privé-
spoormaatschappij) naar Umbertide (eindpunt). Hier neemt u de aansluitende bus naar Città 
di Castello. Reistijd ca. 1 uur. Geen boekingen meer mogelijk in het klooster in La Verna in 
verband met logistiek. 
 
Opgelet: het FCU-station Ponte San Giovanni is niet het centraal station van Perugia, maar 
het station van het voorstadje P.S.Giovanni. Het Centraal Station is Stazione Fontivegge, 
maar vanuit de trein zie je alleen Perugia staan. Het ligt aan de Piazza Vittorio Veneto, 
enkele kilometers westelijk van het stadscentrum.  
 
Bijvoorbeeld (werkdag, nov. 2018) van de luchthaven in Rome  
Fiumicino Aeroporto V. 12.38  - Roma Termini A. 13:10 
Roma Termini  V. 13.28 – Foligno A. 15.16 
Foligno V.   15.34  - Perugia Ponte S.Giovanni  A. 16.01 
P.S.Giovanni V. 17.43  - Umbertide  en aansluitend bus naar Città di Castello 
 
Het kaartje kunt u op Fiumicino station kopen tot Perugia Ponte San Giovanni. U dient in de 
trein vanuit Perugia Ponte een treinkaartje te kopen in de trein voor Città di Castello want u 
stapt dan op een lokale privélijn, de FCU.  
Meer informatie op http://www.umbriamobilita.it/it/orari/servizio-ferroviario  
 

Voor bussen kijkt u op: http://sulga.it 
 
 
C. Naar Assisi  
 
Per trein:  
U kunt vanuit Nederland per trein naar Assisi reizen, maar de reis is lang. U bent vanuit Utrecht 
ca. 19 uur onderweg.  
Komende vanuit het noorden: Florence – Terontola - Passignano sul Trasimeno – Perugia – Bastia 
– Assisi  
Komende vanuit het zuiden: Rome – Orte – Terni – Spoleto – Foligno – Assisi 
 
D. Naar Spoleto  
Spoleto is per trein vanuit Rome en vanuit Assisi bereikbaar.  
 
E. Naar Rieti:  
Het gemakkelijkste is met de autobus van COTRAL, die vertrekt van het station Tiburtina in 
Rome. Dit station is te bereiken zowel van het station Ciampino (vliegveld Ciampino) en van 
het station van het vliegveld Fiumicino (Leonardo da Vinci). U stapt uit op het station in Rieti.  
Reistijd: 1uur en 40 minuten.  
Buskaartjes: kunt u op het station Tiburtina kopen bij Nuovo Cataldo T2 
Voor meer informatie en vertrektijden (orari Rieti):  Tel. +39 0746 256750 
Numero verde COTRAL 800 174 471 ;     http://www.cotralspa.it  
 
 
 

http://www.umbriamobilita.it/it/orari/servizio-ferroviario
http://sulga.it/
http://www.cotralspa.it/
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Per vliegtuig 
Topo-Aktief boekt geen vluchten in, maar kan wel advies uitbrengen. Umbrië heeft niet echt 
een vliegveld. De bij Assisi dichtstbijzijnde luchthavens met treinverbindingen zijn: Ancona 
Falconara Airport 145 km, Rome (Ciampino, ten ZO van het centrum) 175 km, Firenze 
(Amerigo Vespucci, vroeger Peretola) 195 km, Rome (Leonardo da Vinci = Fiumicino, 210 
km.  
 
Naar Ancona vliegt Alitalia vanuit Amsterdam, RyanAir vanuit Weeze en Brussel Zuid / 
Charleroi.  
Vanuit Ancona Airport neemt u de bus naar het centraal station (1x per uur, 30 min reistijd; 
zondags slechts 5 x per dag).  Vanuit Ancona neemt u de trein naar Perugia Ponte, Assisi, 
Spoleto of Rieti. 
 
U kunt soms goedkoop vliegen (bij tijdig boeken) met Ryan Air  naar Rome Ciampino. U 
dient deze vlucht zelf te boeken. De luchthaven ligt op ruim 1 km van het treinstation Rome 
Ciampino. Er gaat ook een bus van Terravision van de luchthaven Ciampino naar het 
centraal station van Rome Roma Termini. 
 
Florence, vliegveld Amerigo Vespucci Airport – 180 km vanaf Assisi 
   Bus naar het station en trein via Perugia naar Assisi (lees verder per trein) 
 
Rome, vliegveld Leonardo da Vinci (Fiumicino)  –  200 km vanaf Assisi 
www.adr.it/fiumicino  
    Het vliegveld heeft een station, vanwaar u de trein naar Rome Tiburtina of Rome Termini 
neemt en vanaf hier de trein via Spoleto en Foligno naar Assisi. (lees verder per trein) 
   Vliegveld Ciampino – 190 km vanaf Assisi  www.adr.it/ciampino    
   Per shuttlebus naar het station in Ciampino (5 min) en vanaf hier de trein naar Rome 
Tiburtina of Rome Termini neemt en vanaf hier de trein via Spoleto en Foligno naar Assisi.  
(lees verder per trein) 
 
Ancona, Falconara airoporto, 150 km vanaf Assisi www.ancona-airport.com Umbria, 
Sant’Egidio  
   Het vliegveld is verbonden met het station Castelferretti. Van hier neemt u de trein naar  
  Ancona en dan de trein naar Perugia Ponte, Assisi, Spoleto of Rieti. 
 
 
Enkele opmerkingen over reizen per trein in Italië  
Zie ook de website van “Ferrovie dello Stato” (FS) www.ferroviedellostato.it  
 
OPGELET 1: Voor de snelle en duurdere treinen als Eurostar Italia is reserveren verplicht.  
Reserveren kan op het station nog tot 5 min voor vertrek (mits er plaats is). 
OPGELET 2: de tarieven van de Italiaanse treinen zijn sterk afhankelijk van welke trein u 
gebruikt. De snelle treinen met weinig stopplaatsen zijn aanmerkelijk duurder dan de 
stoptreinen. De stoptreinen zijn nog heel goedkoop. 
OPGELET 3: U dient uw ticket altijd  vóór u de trein instapt te stempelen in de gele 
automaat.  
 
 

http://www.adr.it/fiumicino
http://www.adr.it/ciampino
http://www.ancona-airport.com/
http://www.ferroviedellostato.it/

