Route
Villa Farfalla nabij Montefalcone Appennino ligt halverwege de laars van Italie, ongeveer 5 uur rijden
vanaf Milaan (of ongeveer 3 uur vanaf Rome) tussen Servigliano en Amandola.
Routebeschrijving naar Villa Farfalla
Vanuit Nederland
Het is mogelijk om in één dag naar Montefalcone Appennino te rijden. Als je niet te veel pauzes
houdt en geen tegenslag hebt, is daar zo’n 15 uur voor nodig. Vooral buiten het hoogseizoen is dat
redelijk te doen. In twee dagen rijden en ergens overnachten kan natuurlijk ook. Wij doen dat
meestal in de buurt van Milaan.
Wij adviseren om te gaan vliegen en een auto te huren op het vliegveld. Dit is (buiten het
hoogseizoen) in de regel voordeliger en sneller! Vanuit Nederland vliegen wij meestal op Rome
(vanuit Amsterdam / Rotterdam / Eindhoven goed en goedkoop te doen) en huren daar een auto.
Het is dan nog zo’n 3 uur rijden. De binnendoor weg neemt even veel tijd in beslag als de route over
de autostrada, maar is 70 km korter en erg mooi, waardoor je meteen het gevoel hebt dat en je
vakantie echt begonnen is. Naast Rome kan er ook worden gevlogen op Ancona (vanaf Charleroi of
Zaventem) of Pescara (vanaf Weeze of Charleroi). Vanaf het vliegveld van Ancona is het 1,5 uur
rijden.
Het adres van Villa Farfala
Contrada Cese (Casacce) 48
63855 Montefalcone Appennino (Fermo)
(Aan de strada Provinciale 113)
Maar let op, Tomtom kent de exacte locatie nog niet, dus kun je beter de coördinaten invoeren.
43.010838 13.4666565
43˚00`39.0”N 13˚27`59.6”E
en volg het laatste stuk deze route beschrijving.
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Vanuit de richting van Comunanza (vanuit Rome binnendoor)
Je rijdt op de SP237.
Op de rotonde neem je de 1ste afslag naar Viale Trento / Strada provinciale della Val d'Aso / SP238
Blijf rechts rijden en blijf op Viale Trieste / Strada provinciale della Val d'Aso / SP238
Rijd 2,8 km
Neem op de rotonde de 2de afslag (rechtdoor)
Rijd 1,8 km
Sla linksaf naar Contrada Faveto, let op, dit is net na de tunnel en een scherpe afslag omhoog. (let
ook op de goot waar je doorheen moet)
Rijd 1,5 km
Sla rechtsaf richting Contrada San Biagio Vignola. (Doe dit in de 1e versnelling, het is een u-bocht en
erg scherp).
Rijd 2,3 km
Sla rechtsaf en houd dan links aan naar Contrada San Biagio (rechtdoor is bijna onmogelijk).
Rijd 1,2 km
Sla linksaf naar Strada provinciale Montefalcone Santa Vittoria / SP49 (de weg loopt hier in een
driehoek, je moet schuin links)
Rijd 1,3 km
Sla rechtsaf naar Contrada Cese (richting Monte S.Martino)

Let op: het wegdek is hier van mindere kwaliteit! (Als je bij Montefalcone Appennino arriveert ben je
te ver gereden en moet je terugkeren naar dit punt).
2

Rijd 1,7 km.
Houdt links aan naar Contrada Cese Fara

Rijd 0,3 km
Ga bij de 3 - splitsing rechts naar Contrada Cese Casacce
(Volgens Tomtom houdt de weg ineens op!)

Rijd 0,5 km
Aankomst op Contrada Cese Casacce 48
43.010838, 13.466565
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Vanuit de richting van Servigliano (via de A14, afslag Porto San’Elpidio)

Vertrek bij Strada provinciale Fermana Faleriense / Via Giuseppe Garibaldi / SP239 richting Via Fonte
dei Cavalli (richting Amandola)
Rijd 8,7 km
(je rijdt nu het heuvelgebied voor het Sibilini gebergte in).
,

Rijd het dorpje Molino in.

Sla linksaf naar Contrada Cese Casacce
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Rijd 0,9 km
Houd rechts aan bij de splitsing

Sla linksaf naar Contrada Cese Casacce bij de spiegel (PAS OP: Tomtom laat je de weg rechts volgen!)

Rijd 1,3 km
Aankomst op Contrada Cese Casacce 48
43.010838, 13.466565
Als je Contrada Cese Fara hebt bereikt, ben je te ver doorgereden
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Vanuit de richting van Amandola
Vertrek bij Strada provinciale Fermana Faleriense / Via XX Settembre / SP239 richting Via Monte
Basillo (richting Servigliano)
Rijd 13,0 km
Rijd het dorpje Molino in.

Sla rechtsaf naar Contrada Cese Casacce (richting Montefalcone)
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Rijd 0,9 km
Houd rechts aan bij de splitsing

Sla linksaf naar Contrada Cese Casacce bij de spiegel (PAS OP: Tomtom laat je de weg rechts volgen!)

Rijd 1,3 km
Aankomst op Contrada Cese Casacce 48
43.010838, 13.466565
Als je Contrada Cese Fara hebt bereikt, ben je te ver doorgereden
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