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CAMMINO  VIA POSTUMIA  
Via Postumia, van Aquileia (Udine) naar Genua 

De gpstracks 

van de route zijn gebaseerd op kaarten; ze moeten in het terrein 

gecontroleerd worden en daarna verbeterd worden. Dit kan door betere paden voor lopers te 

zoeken en te zorgen voor een groter aantal kilometers op onverharde wegen, fietspaden en 

rustige wegen. De lengte van de etappes is bij benadering. De etappes zijn tot stand 

gekomen door de plaatsen met elkaar te verbinden waarvan wij denken dat het mogelijk 

moet zijn om er onderdak te vinden gegeven de aanwezigheid van bedevaartsplaatsen, 

kloosters en overnachtingsmogelijkheden bij de scouting. 

Een camino moet om een echte camino te zijn 

1. geschikt zijn voor lopers 

2. toegankelijk zijn voor fietsers en ruiters. 

Verder moet een camino 

2 
overnachtingsmogelijkheden 

hebben, liefst pelgrimsherbergen, voor maximaal 
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€30,00 voor een overnachting (we zullen ons best doen de prijs nog te verlagen) 

plaatsen 

met elkaar verbinden die rijk zijn aan spiritualiteit, geschiedenis, kunst en 

cultuur 

erop 

gericht zijn om plaatselijk een microeconomie 

te creëren door arbeidsplaatsen 

te scheppen en bij te dragen aan het materiële en immateriële welzijn 

De Via Postumia volgt niet precies de oude Romeinse weg, maar is bedoeld om de 

mogelijkheid te bieden om van huis uit te vertrekken naar Santiago de Compostela. Het 

moet een camino zijn die van OostItalië 
(Aquileia) naar WestItalië 
(Genua) voert en daarbij 

verschillende Italiaanse camino’s kruist. We veronderstellen dat de Via Postumia op die 

manier er ook toe kan bijdragen om bekendheid te geven aan andere camino’s: 

in 

Aquileia hebben we hetzelfde startpunt als de Cammino Celeste 

in 

Castelfranco Veneto komen we samen met de Cammino di Sant’Antonio 

in 

Piacenza kruisen we de Via Francigena 

in 

Caneto Pavese kruisen we de Via degli Abati 

in 

Volpedo kruisen we de Cammino di Sant’Agostino 

in 

Genua komen we samen met de Via della Costa Ligure 

De Via Postumia is als camino naar Santiago bedoeld om de de Sloveense camino 

(Jakobova Pot) te verbinden met de Via Tolosana (Chemin d’Arles) via de GR653A van 

Menton naar Arles. 

Het moet een camino zijn van gemeenschapszin, in een actieve en constructieve geest; net 
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als iedere camino moet het een camino zijn die vreugde en broederschap met zich 

meebrengt. We wensen iedereen een Buon cammino. 

Wij willen in de eerste plaats de mensen ter plekke betrekken bij de camino als het gaat om 

het uitkiezen van paden, de mogelijkheden voor onderdak en de wens om de toekomstige 

pelgrims hun eigen streek met andere ogen te laten bekijken. 

Stefano en ik bedanken iedereen. Wij zijn graag bereid om ter plekke te komen kijken en 

samen met jullie te werken aan alles wat er gedaan moet worden. 

Te zijner tijd zullen op de route markeringen worden aangebracht, zodra we zeker zijn van 

iedere etappe, alle etappes samen hebben afgelegd en kunnen beschikken over 

verschillende soorten permanente overnachtingsmogelijkheden. 

CAMMINO A PIEDI 
 
 
AQUILEIA-LATISANA (FRIULI) 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15268248 
 
LATISANA-PESCHIERA DEL GARDA (VENETO) 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16041001 
 

https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15268248
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16041001
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PESCHIERA DEL GARDA-CREMONA (LOMBARDIA) 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16080875 
 
CREMONA-CASTEGGIO (PIACENTINO-PAVESE) 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16071149 
 
CASTEGGIO-GENOVA (PIEMONTE-LIGURIA) 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15619772 

 
je aan de regels van de herberg en respecteer het werk van de hospitalero’s 

zorg 

ervoor dat de douches en de toiletten schoon blijven en houd ze niet te lang 

bezet 

als 

er ‘s avonds samen wordt gegeten, help dan mee bij het voorbereiden en bij het 

Veel dank aan iedereen. 

De pelgrim stelt geen eisen … de pelgrim ontvangt en bedankt. 

Niemand is wettelijk verplicht, nu tenminste, om een pelgrim onderdak te bieden in zijn eigen 

huis. Wie ons onderdak biedt doet dit omdat zijn hart het hem ingeeft. En wij kunnen die 
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persoon alleen maar dankbaar zijn. We verzoeken iedereen dus om zich te gedragen volgen 

de “pelgrimswaarden”. Hierbij aansluitend doen we enkele suggesties voor goede 

omgangsvormen in de contacten met de andere gasten en met de gastheer: 

respecteer 

de rust van de andere pelgrims 

laat 

alles schoon en ordelijk achter, ook als je iets niet zelf hebt vuil gemaakt, afwassen en opruimen na het eten 

als 

er een pelgrimsboek aanwezig is, schrijf er dan je naam in, laat een opmerking 

achter over de ontvangst en voeg er eventueel tips aan toe 

geef 

indien mogelijk een geldelijke bijdrage ook als die niet gevraagd wordt; op die 

manier draag je bij aan het verbeteren van de gastvrijheid en van het functioneren 

groet 

altijd met een glimlach en vergeet niet te bedanken (Cristina Menghini) 

CAMMINO IN BICI 
Fino a Vicenza usare le tracce per camminatori, da 
Vicenza a Lonigo  
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16036083 
 

Da Lonigo a Albareto(frazione di Ziano Piacentino) usare 
le tracce per camminatori. 
Da Albareto a Genova 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16081556 
 
 

https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16080875
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16071149
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15619772
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16036083
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16081556
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BUON CAMMINO A TUTTI! 
 
 

 

 
 

 
 
Cammini collegati:  
 
VIA FLAVIA(da Aquileia a Trieste) 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15802529 
 
 

https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15802529
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Cammino Celeste (Iter Aquileiense) che parte da Aquileia come la Via Postumia, andando 
a nord verso Austria e Slovenia  
http://www.camminoaquileiese.it/index.html 
 
Accoglienze  
http://www.camminoaquileiese.it/ita/01%20pern/01pern.htm 

 
Cammino di Sant’Antonio (ci collegheremo a Castelfranco Veneto con raccordo a 
Camposampiero)  
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/home.asp 
 
tappe  
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=97 
 
accoglienze  
https://docs.google.com/document/d/1sBVPa1hjSoQOWecrU6RvBD-
l_Ol35a9tJi1LXvc10DY/edit?usp=sharing 
 
Credenziali 
 http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=102 
 
Via Francigena (ci collegheremo a Piacenza)  
http://www.viefrancigene.it/ 
  
Tappe  
http://www.viefrancigene.it/le-tappe/italia.html 
 
Accoglienze  
http://www.viefrancigene.it/laccoglienza/tutte-le-accoglienze.html 
 
Credenziale  
http://www.viefrancigene.it/le-credenziali.html 
 
Via degli Abati(ci collegheremo a Broni)   
http://www.viadegliabati.com/home/ 
Tappe  
http://www.viadegliabati.com/prodotti/ 
 
Accoglienze  
http://www.viadegliabati.com/accoglienze-/ 
 
Credenziale  
http://www.viadegliabati.com/prodotti/credenziali-eregistri/ 
 

http://www.camminoaquileiese.it/index.html
http://www.camminoaquileiese.it/ita/01%20pern/01pern.htm
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/home.asp
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=97
https://docs.google.com/document/d/1sBVPa1hjSoQOWecrU6RvBD-l_Ol35a9tJi1LXvc10DY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sBVPa1hjSoQOWecrU6RvBD-l_Ol35a9tJi1LXvc10DY/edit?usp=sharing
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=102
http://www.viefrancigene.it/
http://www.viefrancigene.it/le-tappe/italia.html
http://www.viefrancigene.it/laccoglienza/tutte-le-accoglienze.html
http://www.viefrancigene.it/le-credenziali.html
http://www.viadegliabati.com/home/
http://www.viadegliabati.com/prodotti/
http://www.viadegliabati.com/accoglienze-/
http://www.viadegliabati.com/prodotti/credenziali-eregistri/
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Cammino di Sant’agostino (ci collegheremo a Volpedo) 
http://www.camminodiagostino.it/default.html 
 
Tappe  
http://www.camminodiagostino.it/maps/default.html 
 
Accoglienze  
http://www.camminodiagostino.it/accoglienza/default.html 
 
Credenziale  
http://www.camminodiagostino.it/credenziale/default.html 
 
Via della Costa Ligure (ci collegheremo a Genova) 
http://viadellacosta.it/wp-content/uploads/2012/09/copertina-credenziale-a-livelli-
completa-mare-ecru-Copia.jpg 
 
Tappe  
http://viadellacosta.it/le-tappe/ 
 
Accoglienza  
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/ospitalita/ 
 
Credenziale  
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/la-credenziale/ 
 
Cammino Sloveno da Trieste a Lubiana 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15809022 
 
Cammino Sloveno da Lubiana al confine ungherese 
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15809113 
 
 
GR653A da Mentone a Arles 
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/la-via-aurelia-
ventimiglia-arles-IT2014.pdf 
 
Via Tolosana Da Arles A Puente La Reina  
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-
content/uploads/2013/09/via%20arles%20puente%20la%20reina%20%20IT2013.pdf 
Via Del Piemonte Da Arles A Lourdes 
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/da-arles-a-
lourdes-2014-IT.pdf 
 
Lourdes-Oloron-Saint jean pied de port 

http://www.camminodiagostino.it/default.html
http://www.camminodiagostino.it/maps/default.html
http://www.camminodiagostino.it/accoglienza/default.html
http://www.camminodiagostino.it/credenziale/default.html
http://viadellacosta.it/wp-content/uploads/2012/09/copertina-credenziale-a-livelli-completa-mare-ecru-Copia.jpg
http://viadellacosta.it/wp-content/uploads/2012/09/copertina-credenziale-a-livelli-completa-mare-ecru-Copia.jpg
http://viadellacosta.it/le-tappe/
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/ospitalita/
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/la-credenziale/
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15809022
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15809113
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/la-via-aurelia-ventimiglia-arles-IT2014.pdf
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/la-via-aurelia-ventimiglia-arles-IT2014.pdf
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/via%20arles%20puente%20la%20reina%20%20IT2013.pdf
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/via%20arles%20puente%20la%20reina%20%20IT2013.pdf
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/da-arles-a-lourdes-2014-IT.pdf
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/da-arles-a-lourdes-2014-IT.pdf
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http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/lourdes-oloron-
st-jean-pp-IT2014.pdf 
 

 
BUON CAMMINO A TUTTI ! 
 

 
 
 

PER INFORMAZIONI :  
Andrea Vitiello cell. 3470570777 andreavitiello@libero.it  
Stefano Sereni cell. 3406027042 stefanosereni1@gmail.com  

COME ARRIVARE SULLA VIA POSTUMIA  
AEROPORTI  
Venezia http: //www.veniceairport.it/voli.html  
Treviso http: //www.trevisoairport.it/voli.html  
Verona http: //www.aeroportoverona.it/orario-dei-voli_t4/3413  
Bergamo http: //www.orioaeroporto.it/it/mappa-destinazioni/  

STAZIONI FERROVIARIE  
Cervignano Del Friuli - Latisana - San Stino Di Livenza - Motta Di Livenza –Oderzo - Ponte Di Piave - 
Fossalta Di Piave - Quarto D’Altino – Treviso - Castelfranco Veneto-Cittadella – Vicenza – Lonigo – 
Verona - Peschiera Del Garda – Mantova – Borgoforte - Marcaria-Casalmaggiore – Cremona – Piacenza 
– Casteggio – Voghera – Tortona - Stazzano/Serravalle -Arquata Scrivia - Ronco Scrivia - Genova 
Pontedecimo – Genova  
http: //www.trenitalia.com  
 
 

http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/lourdes-oloron-st-jean-pp-IT2014.pdf
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/lourdes-oloron-st-jean-pp-IT2014.pdf
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