
Szent Ferenc zarándokút

Minden az útról
La Verna - Assisi

Assisi - Poggio 
Bustone

Szállások listája

Ez a lista a nyomtatott zarándokútikönyvben található szállás lehet•ségek folyamatosan frissített 
kiegészítése, mely továbbra is alapvet• információ a zarándokúton járók számára. Aki járt a 
Camino de Santiago-n, szokásává válhatott az útjába es• els• albergue-be betérni. A tervek 
szerint ezen a zarándokúton is így müködne ez, de sajnos nem ezzel találkozunk. Nem léteznek 
még azok a létesítmények, amelyek ugyanazokat a körülményeket adnák vissza, így máshogy 
kell alkalmazkodnunk és viselkednünk, mert az a tény, hogy zarándokok vagyunk, nem garantálja 
a szálláshelyet éjszakára. Ezért is szükséges az érkezés el•tt egy vagy több nappal 
TELEFONÁLNI ÉS A SZÁLLÁST LEFOGLALNI, a kellemetlen meglepetéseket elkerülend•. A 
szálláslista nem tartalmazza az egyes szállásokhoz vezet• utat, útleírást, csak a helység nevét és 
a telefonszámot, így még fontosabb telefonálni és a szállást lefoglalva segítséget kérni az 
odajutást illet•en, valamint arról, milyen ellátás várható. Umbria szállásain befogadnak (még 
akkor is, ha nem szerepelnek a listán), ha az útikönyvet vagy a credenziált felmutatjátok. 

FIGYELEM! Elôfordulhat, hogy az  olasz nyelvü nyomtatható pdf változat aktuálisabb! 
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Szent Ferenc zarándokút

La Verna - Assisi
>> 2010. június 28-án aktualizált lista<<

pdf változat

Szakasz Település Szállás Tel.

= La Verna

Chiusi La Verna

Pastor Angelicus: szállás, vacsora és 
reggeli 0575 599025

Villa delle Rose (Vincenziane nôvérek) 
szállás, vacsora és reggeli 0575 599015

Albergo Ristorante Bellavista  
(vicino al sentiero che porta al santuario) 
Gestione familiare,15 camere con 30 posti 
letto, camere singole, doppie, triple, 
quadruple. Ottimi prezzi pellegrini, 
possibilità di cena Chiedere del proprietario 
sig. Gilberto. - Aperto tutto l’anno.

0575-599029 

Santuario La Verna

Foresteria con 12 posti letto e cena e 
colazione. Ospitalità da veri pellegrini, stile 
Santiago (donativo).
Albergo (szálló) vacsora- és 
reggelilehetôséggel.

0575-5341

Hotel il Diario: A tulajdonossal 
egyeztetett zarándok árak. Megszabott 
menük fogyasztása lehetséges.

0575-799937
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1

La Verna
↓

Pieve di
Santo Stefano

 - Pieve 
di Santo Stefano

B&B Il Castellare . 1 km-re Pieve 
Santo Stefano-tól a La Vernai út mentén. 
23 ággyal, 20 € zarándokáron reggelivel. 
10 €-ért menüb•l választható vacsora.

0575-799393
339-3463117

A korábbi óvoda nyáron szállásként 
üzemel. Hívjátok a camaiti ferences 
testvéreket, szívesen állnak 
rendelkezésetekre.

0575-799102

Don Nevio plébános: 3 ágy, csak 
végszükség esetben! 0575-799050

1b
Cerbaiolo Eremo - Ostello 

Francescano
jelenleg zárva 0575-799228

2

Pieve di Santo 
Stefano

↓
Passo di 

via Maggio 

 - Passo di Viamaggio

Albergo Imperatore - camere 16 posti 
letto; cena 0575-799000

B&B Ristorante la Baita località 
Valdazze (a 5 km. dal passo fuori 
percorso) 10 posti letto. Il proprietario, 
gentilmente, è disposto a venire a 
prendervi al passo e riportarvi lì il giorno 
dopo. Tel tel. Ore pasti

0575-790132

 - Montagna 
di Sansepolcro

B&B Alla Battuta. - 12 Posti letto,doccia,
bagno. Con colazione 20€; senza colazione 
18€. Chiedere di Alessandro Puleri. 

0575-749352
349-3829435

Ristorante-Pizzeria La Montagna di 
Calisti. Ottima possibilità di cena a prezzo 
pellegrino. 
In combinazione con l'accoglienza del B&B, 
fanno di Montagna il luogo ideale per 
programmare una tappa e avere quindi il 
giorno dopo, più tempo da dedicare alla 
visita di Montecasale.

0575-749350

3

Passo di Via Maggio 
¡

Sansepolcro

 Nary e Dado
leereszkedve a Montecasale-i 

remeteségb•l

A Montecasale-i remeteség alatt 
közvetlenül leereszkedve a 4. sz. 
turistaúton: ha az aszfaltos úton haladtok 
Sansepolcro felé, amely kevésbé 
látványos, de gyors, látni fogjátok a 
jelzéseket a „La Casina” felé: Nary, Dado 
és gyermekeik háza, akik a zarándokok 
számára kialakítottak egy szobát, ahová 
szeretettel várják az úton lév•ket.

338-4047592

 Sansepolcro

Convento dei capppuccini il Paradiso 
diákotthon - szobák, közös fürdô, közös 
vacsora a kedves kapucinus barátok 
házában.

0575-742032

Foresteria di Santa Maria dei servi - 
szobák, kívánságra vacsora 0575-742347

 - Citerna

A plébánia közelében, ferences 
zarándokfogadás. Don Paolo 075-8592708

Casa Vacanze paradiso 1 - apartmanok 
5 fér•hellyel.

075-8554902
339-7931557

 - Monterchi

1 km-re attól a múzeumtól ahol Piero 
della Francesca "Madonna del parto" 

képe található, - Agriturismo Draghi 
Helység: Pocaia 64. - Személyenként 20€ 
+ 5€ reggelire.

0575-70169
339-3959147
333-8623049

 - Le Burgne
Agritur Le Burgne - szobák, vacsora, 
reggeli, úszómedence 075-8502020
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4
Sansepolcro

↓
Città di Castello

 Città
di Castello

Foresteria Montessori, a kemping mellett 335-7846708
Szép villában, 41 ágy 075-8558566
Monastero di Santa Cecilia delle 
Clarisse FIGYELEM 2009. szeptember óta 
felújítás miatt zárva.

075-8553066

Residenza Antica Canonica (régi 
plébánia) Città di Castello történelmi 
központjában, közvetlenül a dóm 
oldalában. Zarándokár 20 €. 2-8 ágyas 
apartmanok, felszerelt konyhával ellátva. 
Elisa M. asszonyt kell keresni.

075-8523298
347-1564910

HOTEL UMBRIA : a történelmi 
központban, a fôtértôl 100 méterre; 25 
szoba, mindegyikhez fürdô, telefon, tv. 
Személyenként 25 € reggelivel. Egy 
komplett étkezés 13 €. 

075-8554925

Piadineria "Vecchia Rimini" Via Plinio il 
Giovane 2/h, a város történelmi 
központjában, a felfrissülés helyét nyújtja 
a zarándokoknak, 10% kedvezményt 
adnak a fogyasztásból.

348-1434145

5
Città di Castello

↓
Pietralunga

 Candeggio

Città di Castello és Pietralunga között 

félúton, Candeggio  helységben (Pieve 
de Saddi elôtt), a zarándokúttól 100 
méterre jobbra, Michela e Roberto 

Assisi-t és Santiago da Compostela-
t megjárt zarándokok

2010 április elsején nyitották meg 
zarándokszállásukat, a Candeggio-i 
parókia épületében. Összesen 12 ággyal 
rendelkeznek, különféle elosztásban; 
vacsorát és reggelit készítenek, s•t 
útravalóval is ellátják a zarándokokat; a 
konyhát is lehet használni (induló ár 12 €).
mail: chepasso.camminodipace@gmail.
com <<

tel.fisso
075-8526282

Michela
339 6775132

Roberto
328 4663141

 Caigisti
kb. 5 km-re Pietralunga-tól

Casa Vacanza il Pioppo - szoba, 
vacsora, reggeli

075-8555258
368-7366512

 Borgo di Cortolla 
a 1Km da Pietralunga a sinistra 

del bivio per Candeleto

Agriturismo Borgo di Cortolla. 13/14 
posti letto in appartamenti con possibilità 
di preparare colazione. Il prezzo varia da 
un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 
30.00. dipende se il cliente vuole la prima 
colazione oppure si organizza da solo in 
quanto ogni appartamento ha l'angolo 
cottura. Possiamo anche far trovare su 
richiesta la spesa per preparare la cena, 
oppure la carne di nostra produzione per 
cuocere nel barbecue. Oppure siamo 
convenzionati con ristoranti a solo 800 mt

349-7483897 
(24 ore su 24)
075-9460947 
(ore pasti)

 Candeleto
Hotel Candeleto

075-9460083Kemping Candeleto településen, csak 
sátrak állíthatók
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 Pietralunga

La Locanda del Borgo , Via Roma 
139. A 700 mt dal centro di Pietralunga, 
proprio sul cammino. Tariffa esclusiva per i 
Pellegrini di € 35 per persona colazione 
compresa in camera matrimoniale con 
bagno. 

075-9460798

Hotel Tinca - szobák, vacsora, reggeli 075-9460057
Don Salvatore plébános: nagy 
odaadással látja vendégül az út 
zarándokait.

340-0675739
075-9460055

Bar Caidominici 3 km-re Pietralunga után 
- szállás és reggeli 075-9241007

6
Pietralunga

↓
Gubbio

 San 
Benedetto

Pietralunga-tól egy óra járásra, az 
emelkedô végén Agritur San Benedetto 
- szobák, vacsora, reggeli, úszómedence

075-9460635

 Gubbio

Convento di Sant'Ubaldo (Gubbio 
legmagasabban fekv• pontján, a ferences 
kolostorban)

075-9273872

Casa di accoglienza Istituto maestre 
Pier Filippin - vendégház; itt megszállni 
csak legalább 2 éjszakára történ• foglalás 
esetén lehetséges.

075-9273768

Casa di accoglienza di San Secondo - 
vendégház - szobák fürdôszobával, fôzési 
lehetôség

075-9221940

Parrocchia di Sant'Agostino plébánia - 
a plébánost kell keresni.
Spártai körülmények

075-9273814

Parrocchia Madonna del Prato plébánia, 
az imaháznál: májustól szobák 11 ággyal, 
júliustól szeptemberig további 12 ággyal 
állnak rendelkezésre. Minimális 
költséghozzájárulás. Kívánságra 
konyhahasználat, csoportoknak is. Don 
Marco-t kell keresni. 
Mindig telefonáljatok! 

340-9671501
075-9274574

Convento di Sant'Antonio delle suore 
Domenicane di Clausura: domonkos 
n•vérek házában szobák, közös 
fürdôszoba, fôzési lehetôség.

075-9273714

Hotel Grotta dell'Angelo  Gubbio 
történelmi központjában- szoba, vacsora, 
reggeli. Zarándokárak (a zarándokmenü 
ára vacsorára 15,00 €; elsô és második 
fogás, köret, desszert, víz és bor).

075-9271747

Locanda del Cantiniere cím: via Dante 
32. - étterem, csak étkezési lehet•séggel; 
az útikönyvet vagy a credenziált 
felmutatva zarándokáron vacsorázhattok.

075-9275999

A Locanda del Cantiniere felett, 4 szép, 
új kétágyas szoba és 8 ágy két mini 
apartmanban a színvonalhoz viszonyított 
zarándokáron, reggelivel egy közeli 
bárban. Telefonszámok: Isabella 
Ceccarelli 3460632204 vagy Barbara 
Fumanti 3396410592

346-0632204
339-6410592

Gubbio

 Ponte 
di Riocchio

Agritur Ponte di Riocchio - szállás; 
sátrazás és étkezés is lehetséges. 
(Luciano-t kell keresni)

075-9222611
333-2101710
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7 ↓
Biscina

 a Vallingegno-i 
keresztez•désnél

Agritur Val di Chiascio 075-920251

 - Castello
di Biscina

Agritur Castello di Biscina - szobák, 
vacsora, reggeli, úszómedence

075-9229730
333-7504607
338-7680354

8
Biscina

↓
Assisi

 - Castello di Giomici

Castello di Giomici. Arrivati alla 
Barcaccia attraversare il ponte e 200 
metri dopo sulla sinistra, un piccolo 
cartello arancione indica l'agritur Castello 
di Giomici. Seguire l'indicazione (strada in 
salita e non asfaltata). Dopo circa 800 
metri sulla sinistra si trova un grande 
casale: siete arrivati. Siamo due famiglie e 
offriamo accoglienza ai pellegrini, in un 
ambiente in sintonia con il Cammino. 6 
posti letto e 2 posti tenda, doccia calda, 
cena e colazione. In cambio chiediamo 
un'offerta o un po' di lavoro. Contattare 
Marinella

348-0619660

fino alle ore 
21.00

 Valfabbrica

Ostello della gioventù diákotthon (az 
útikönyvet vagy a credenziált be kell 
mutatni) - szállás, vacsora, reggeli

075-901864
348-6000191
338-5824259

Parrocchia Santa Maria Assunta 
plébánia - Don Bruno csak nyáron fogad 
zarándokokat (spártai körülmények)

075-901155

Albergo Villa Verde; 20 szálláshely egy- 
és kétágyas szobákban, vacsoralehetôség, 
"zarándokárak". A tulajdonosnôt, 
Simonetta asszonyt kell telefonon hívni.

075-9029013 
339-7019998

 Assisi

Ostello della Pace (az útikönyvet vagy a 
credenziált be kell mutatni)- szállás, 
reggeli.

075-816767

Camping Fontemaggio kemping - 
szobák fürdôvel, vacsoralehetôség, reggeli 075-813636

Hotel Posta Via San Paolo 11 (a due 
passi dalla piazza del comune) possibilità 
di cena; prezzi pellegrini.

075-812558 

a Santa Maria degli Angeli a due passi 
dalla stazione ferroviaria, Alessia, 
pellegrina e hospitalera alla "Perfetta 
Letizia" e sul Cammino di Santiago, ora 
vive con la sua famiglia e ha creato una 
piccola accoglienza per pellegrini:
4 posti letto ad offerta, pernottamento e 
colazione
Associazione Adelante - via Giosuè 
Carducci, 29 (di fronte alla stazione) Santa 
Maria degli Angeli. 

340-9153989

vi preghiamo di comunicare eventuali errori riscontrati
jacopadue@yahoo.it

Aki a szálláslistában bármely hibát találna, hívja Angelát a következô telefonszámon: +39-333-
9985141 vagy küldjön neki email-t a fenti levelezési címre. 
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