
Flyg & hyrbil 
 
Det finns 4 alternativa flygdestinationer att välja på för den som hyr bil på flygplatsen - 
Bologna, Firenze, Pisa och Rom. Från Bologna tar det ca 3 timmar med bil, från Firenze och 
Rom ca 2 timmar och från Pisa ca 1 timma och 15 minuter. För att kunna beräkna körtiden 
kan det vara viktigt att veta att de tider vi angett gäller när man kommit ut på huvudvägen 
utanför städerna. Kommer man vid fel tidpunkt och hamnar i rusningstrafik kan det säkert ta 
en hel del tid att ta sig ut från flygplatsen.  
 
Från Rom 
Från Rom tar man autostradan mot Civitavecchia/ Livorno/Grosseto. Ca tre mil efter Grosseto 
dyker det först upp en skylt (avfart) till Gavorrano Scalo. Åk förbi den och ta istället av vid 
nästa avfart mot Gavorrano och följ sedan skyltningen mot Gavorrano. Man kommer först till 
Bagnio di Gavorrano och så småningom till byns enda rödlyse. Ta där av till vänster.  
 
Vid slutet av den långa raksträckan inne i byn ser man då Gavorrano uppe på bergssidan i 
färdriktningen. Om ni trots allt kommit in i Bagnio från ett annat håll så är ni redan på denna 
raksträcka. Fortsätt då rakt fram vid rödlyset. Därefter är det bara att följa den krokiga vägen 
upp till byn.  
 
När man kommit så långt att det ser ut som man skall köra in i ett stenbrott gäller det att ta det 
försiktigt. Där kommer en mycket skarp vänsterkurva som man skall hålla ordentligt ut till 
höger i för att inte komma ut i fel körbana. Väl uppe i byn kommer du till en ny T-korsning. 
Där rakt fram på det lilla torget med fontänen skall ni försöka hitta e parkeringsplats. Om du 
kommer på en måndag måste du senare flytta bilen för att inte få böter (det är en liten 
marknad på parkeringen på tisdag morgon/förmiddag).  
 
Hämta nyckeln 
Till höger (om du kommer från parkeringen) ligger via Guiseppe Bandi där ni skall hämta 
nycklarna hos Piero och Kristina Cassepierre i nummer 29. Tryck på den fyrkantiga lilla 
knappen vid sidan om dörren så öppnas fönstret ovanför era huvuden och någon av dem tittar 
ut. 


