
Routebeschrijving naar RioRequesa 
Richting a32 (D) over de A7 als je van Groningen e.o. komt. 
Duitsland 

Als je van andere richtingen komt, rijd dan richting Koln vanuit nederland. 
2 km over de grens naar A31 richting Osnabruk/Oberhausen 
A31 helemaal uitrijden 
Afslag Oberhausen/köln A2 
Afslag Köln A3 (vrij snel) 
A3 volgen richting Frankfurt tot kreuz wiesbaden waar je de A67 opkan 
A67 Richting Karlsruhe/Basel (je gaat bij Basel de grens over dus dat moet je volgen) 
De A67 gaat over in de A5 richting Basel/karlsruhe 
Je volgt de A5 naar Basel. 
Zwitserland 

Een vignet kun je kopen aan de grens, ongeveer €40,- contant, en rechts invoegen bij de 
grenspost. 
Je gaat de grens over en komt op de Zwitserse A3 op door Basel. 
Je volgt de borden Luzern/Zurich over de A3 (niet erg lang) 
Dan ga je bij een splitsing de A2 richting Luzern op, deze volg je door heel Zwitserland 
Luzern, de Gothard tunnel en Lugano. 
Italië 

Je passeert de Italiaanse grens en volgt de A9 naar Milaan 
Je gaat de A8 een stukje over ( 3km) en volgt borden richting Genua/Milano. 
Dan ga je de A 50 op (tangenziale ovest) 
Dit is de richting van Milaan en deze volg je tot de aflag A7 richting (Genova) 
Je hebt intussen 2 x tol moeten betalen voor en klein stukje. Bij het tolpunt voor de A7 moet 
je gewoon een bonnetje trekken en pas afrekenen als je bij ons in de buurt er af gaat. 
Je moet bij de tolpunten altijd de hokjes voor contant betalen inrijden NIET die van de 
telepas. Als je geen contanten hebt kun je altijd met Visa betalen, maar NOOIT met een 
Nederlandse bankpas. 
De A7 volg je richting Genova (kleine 140km) 
Dan ga je de A12 op richting Livorno ,een flinke slingerweg met veel tunneltjes. 
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 knooppuntje 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 over een brug, hier is een afslag Salterana, neem deze NIET, maar ga 
een brug verder. Deze is wat groter en valt meer op.  
Direct over de brug kun je linksaf naar Lungo Borsa, let op het kleine bordje. Doe dit en volg 
het smalle slingerende weggetje langs de kleine rivier. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 min., en 
je kunt er niet erg hard. Je rijdt nog langs een kruising, maar gaat gewoon rechtdoor. Na 
ongeveer 4 km. Zie aan je rechterhand een groot bord van onze camping. 
Hele goede reis en als er wat is: 
Tel: 00393387945264 


