
 
Route naar Fraseneggi 
 
De A12 volg je tot de afslag Carrodano/Levanto, dus niet de afslag “Deiva M./Levanto”. (Ook 
geven de meeste navigatiesystemen aan dat je er bij Sestri Levante af moet. Dit kan, maar de 
weg is kleiner, slechter en niet heel veel sneller). Als je op een secundaire weg aankomt, direct na 
het tolpunt, ga je naar rechts richting Varese Ligure. Je blijft de borden Varese Ligure volgen. Je 
moet daarvoor een keer links afslaan en daarna direct rechts aanhouden, vervolgens op een klein 
knooppunt moet je links aanhouden. Je komt langs een kleine stuwdam en door twee tunnels, en 
je blijft Varese Ligure aanhouden. In San Pietro Vare, een klein dorpje moet je rechts aanhouden, 
je rijdt het dorp door en op een gegeven ogenblik ga je linksaf schuin omhoog richting Maissana, 
er staat ook een bord pizzeria Rita. 
Alsmaar de weg volgen tot je op een gegeven moment de pizzeria aan je linkerkant hebt. Blijf de 
weg volgen, langs restaurant Mafun in Santa Maria en op een gegeven moment kom je vlak na 
een bocht bij een splitsing. Neem de linker weg naar beneden, dat is richting Torza. Na 5 minuten 
ben je aangekomen. Er staat een bord bij onze inrit. Deze is steil, maar er zijn je velen 
voorgegaan, waaronder vrachtwagens en lelijke eendjes, dus het kan! Hele goede reis en als er 
wat is of als je veel later aankomt dan gepland: 
 
Route vanaf het vliegveld Pisa Galileo galilei naar Fraseneggi 
 
Vanuit het vliegveld de borden autostrada 12 (E80) richting Genova, Viareggio en La Spezia 
volgen. Op de autostrada aangekomen volg je de autostrada 12 richting Genua tot afslag 
Brugnato, ongeveer 85 km (klein uurtje rijden). Deze neem je. Na het afrekenen kom je uit op een 
rotonde, je neemt deze half (rechtdoor), richting Varese Ligure (SP 566). Je volgt de weg richting 
Varese Ligure, daarvoor moet je bij een driesplitsing naar rechts en door twee tunnels. Na 
ongeveer een 20 minuutjes rijden kom je in het dorpje “San Pietro Vara”. Ook in dit dorpje volg je 
de borden Varese Ligure. Je rijdt het dorp door en op een gegeven ogenblik ga je linksaf schuin 
omhoog richting Maissana, er staat ook een bord pizzeria Rita. 
Alsmaar de weg volgen tot je op een gegeven moment de pizzeria aan je linkerkant hebt. Blijf de 
weg volgen, langs restaurant Mafun in Santa Maria en op een gegeven moment kom je vlak na 
een bocht bij een splitsing. Neem de linker weg naar beneden, dat is richting Torza. Na 5 minuten 
ben je aangekomen. Er staat een bord bij onze inrit. Deze is steil, maar er zijn je velen 
voorgegaan, waaronder vrachtwagens en lelijke eendjes, dus het kan! Hele goede reis en als er 
wat is of als je veel later aankomt dan gepland: 
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