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Fietsen in Le Marche in Italië 

 

Waarom weer naar België, Frankrijk, of Duitsland?  

Kom naar het landgoed Montesoffio in Le Marche, Italië! 
 

Italië is een fietsland. Niet alleen omdat er zoveel (goede) wielrenners en fietsen vandaan komen, maar 

vooral omdat het er zo mooi is om te fietsen! 

Buitenlanders die in Italië komen fietsen gaan vooral naar de bekende plaatsen in de regio’s Umbrië 

(Trasimeno), Toscane (Florence, Siena) en Lazio (Rome). De regio Le Marche is daarentegen voor fietsers 

van buiten Italië nog heel onbekend, terwijl het een waar Mekka is voor de echte (geoefende) fietser. Ons 

Country house Montesoffio ligt midden in noordelijke deel van de regio. Van hieruit kun je alle kanten op! 

 

Wat kunt u verwachten van het fietsen rondom Montesoffio? 
 

Het noordelijk deel van de regio heeft zeer veel te bieden voor zowel de 

wielrenner als de mountainbiker. Van de Adriatische kust tot op de 

toppen van de Apennijnen is het hemelsbreed amper 50 km en 

daartussen in ligt een fantastisch geaccidenteerd heuvelachtig 

fietslandschap met korte en lange klimmen, met  goede veilige, 

doorgaans rustige wegen en automobilisten die rekening houden met 

fietsers.  

 

Ons landgoed Montesoffio ligt er middenin, 25 km van de Adriatische zee én 20 km van de Apennijnen, 

‘tussen Rimini en Ancona’. Ideaal voor iedereen die van de bergen of de vlakkere delen langs de kust 

houdt. De provincie Pesaro-Urbino heeft mooie brochures en fiets- en wandelkaarten. Veel routes lopen 

langs ons huis, of binnen een half uur rijden met de auto te bereiken. Zo kan je korte en langere 

dagtochten maken, van verschillende zwaarte, hoewel je bijna altijd rekening moet houden met korte 

klimmetjes en dat het in de zomervakantieperiode heel warm kan zijn...  

 

Liefhebbers van wielrennen komen helemaal aan hun trekken als vrijwel jaarlijks de giro in de buurt 

langskomt. Fano, Urbino, Pergola, Pesaro, en Cagli zijn plaatsen waar de Giro al één of meer keer is 

gestart of gefinisht.  

 

Op 25 mei 2009 waren de twee stadjes Pergola en Cagli 

respectievelijk start en finishplaats in de jubileumeditie van de 100 

jarige Italiaanse Giro. De Koninginnenetappe over 237 km en meer 

dan 4500 hoogte meters over o.a. De Monte Nerone, de Monte 

Catria en de aankomst op de Monte Petrano. Een rit die door 

Sastre gewonnen werd en waarin Raborenner Menchov de basis 

legde voor zijn uiteindelijke eindoverwinning. 

 

Wij hebben voor zelfstandig én in groepsverband fietsende veel te bieden: 

- een prachtige omgeving 

- een fraai gelegen, rustig en mooi landgoed 

- gezonde maaltijden in de ochtend, middag en avond   

- ontspanning en gezelligheid 

- een groot zwembad 

- kaarten en routebeschrijvingen met vele mooie tochten in de (directe) omgeving 
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Wij zijn er vooral voor fietsers die alleen of met de familie komen en die een deel van hun vakantie op de 

fiets willen/kunnen zitten, om zo tijd over te houden voor gezamenlijke uitstapjes naar de zee, oude 

steden, musea en lekkere (en goedkope!) restaurantjes. 

Maar ook voor groepen (vrienden) die op eigen gelegenheid, met name in het voor- en najaar, speciaal 

komen om samen dagelijks te fietsen en mooie fietsparkoersen af te leggen. 

Groepen fietsers die, meestal georganiseerd, rondtrekken en slechts één of twee dagen willen blijven 

overnachten kunnen we alleen accommoderen buiten het hoogseizoen.   

 

De fijnproevers raden we aan om rondom het laatste weekend van mei te komen. Niet alleen is dan het 

klimaat het beste om te fietsen en te wandelen, er is dan ook ‘Cantine Aperte’. Veel wijnboeren in de wijde 

omtrek hebben dan twee dagen Open Huis en voor circa 5,- euro, kan je het hele weekend proeven en 

genieten van de lekkerste wijnen en hapjes die Le Marche te bieden heeft! 

 

Voor de echte ‘die hards’ vertrekt elke eerste zondag van mei uit Barchi de internationale ColleMarathon, 

die door het heuvellandschap van Pesaro-Urbino naar de kustplaats Fano gaat.”   

 

De omgeving is geschikt voor: mountainbike, crossover-, tour- èn racefietsen (hoewel de asfaltwegen snel 

achteruit gaan…), als er maar voldoende versnellingen opzitten… 

 

Over het landgoed 
Op het biologische landgoed Montesoffio geniet je volop van je 

vakantie! Deze groene oase van rust ligt te midden van heuvels en 

Middeleeuwse dorpjes, op slechts 25 kilometer van zee. Ver van 

doorgaand verkeer droom je lekker weg in een hangmat tussen de 

fruitbomen of bij het zwembad. Er zijn acht comfortabele 

appartementen (ook voor minder validen), vier riante B&B-kamers en 

een gezellige gemeenschappelijke salone met huisbar, wifi en 

openhaard.  

 

Rondom het huis ligt een enorme tuin met tuinmeubels en hangmatten, een olijf-, boom- en wijngaard, 

terrassen, speelplekken en een groot panoramisch zwembad. Wij verzorgen gezamenlijke Italiaanse 

maaltijden en bakken dagelijks volkoren brood. 

 

Faciliteiten 

Gratis Wifi, pizzaoven, barbecue, salone met huisbar, comfortabele tuinmeubels, werkplek voor reparaties 

(incl. fietsstandaard en gereedschap), stallingruimte, droogruimte. 

Op Montesoffio koken we 3x per week en verder zijn er talloze restaurantjes in de buurt  

(twee op 3 km in Barchi zelf en ca. tien anderen binnen 10 km). 

 

Routes 

De provincie Pesaro-Urbino heeft mooie brochures en fiets- en wandelkaarten, die bij ons kunnen worden 

geleend. Veel routes lopen langs ons huis, of binnen een half uur rijden met de auto te bereiken.  

 

Verder in algemene zin routes: 

1. Langs de kust: Ancona – Pesaro 

2. Westwaarts het binnenland in: Barchi – Pergola – Barchi 

3. Zuidwaarts: Barchi – Corinaldo – Barchi 

4. Noordwaarts over de Via Flaminia: Barchi – Fossombrone – Cartoceto – Barchi 

5. Door de Apenijnen 

6. Monte Sibillini 

7. Naar en over diverse delen van giro etappes 
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Bekende bergen in omgeving 

Monte Catria (1701 m), Monte Nerone (1525 m), Monte Petrano (1163 m), Monte Carpegna (1358 m) en 

de Monte Acuto en Monte Cucco. 

http://www.manenwoord.nl/artikelen/overig/carpegna-berg-als-bedevaartsoord/ 

 

Fietshuur 

Wij adviseren graag onze gasten over alle mogelijkheden. Op Montesoffio beschikken we over een paar 

goede Stevens X6 crossover fietsen, die tegen een geringe vergoeding kunnen worden gehuurd: € 10,- per 

fiets per dag. 

 

Afstand tot dichtstbijzijnde rijwielzaak 

Circa 9 km. 

 

Cultuur 

Le Marche is een regio met een enorm rijke historie waar veel religieuze tradities bewaard zijn gebleven. 

Er zijn veel mooie Middeleeuwse steden, stranden en een prachtige natuur binnen handbereik.  

Tijdens het rondtoeren bevind je je in een “Middeleeuws decor” met talrijke kunst- en cultuurschatten. In 

de grotere steden zijn het vooral de steile straten en grote (onderaardse) tunnels en gewelven, die tot 

ieders verbeelding spreken. Ook kleinere, gave oude stadjes in de buurt, zoals Corinaldo en Mondavio, zijn 

een lust voor het oog en goed om naar toe te gaan. Je gaat terug naar de middeleeuwen, zonder allerlei 

toeristische opsmuk en het is veilig en rustig, omdat er veel autovrije 

gebieden zijn. Tussen half één en vier uur ’s-middags is het heerlijk stil 

in de stad vanwege de ‘pranzo’ (lunchtijd).   

Beleef ook de festivals in de omliggende dorpen! Vooral in de 

zomermaanden worden veel muziek- en historische festivals 

georganiseerd, met veel Middeleeuwse kostuums en spelen. Ook de 

lokale wijn- en eetfeesten mag je niet missen. Proeverijen met truffels, 

olijfolie en wijn.  

 

Vervoer 

Als je vrij wilt zijn om te gaan en staan waar je wilt, is het aan te raden om – naast een fiets – eigen 

vervoer te hebben. Treinen en met de bus kan ook maar kost veel tijd. 

Met de auto vanuit Nederland is het ca. 1450 km, maar er zijn ook redelijk goedkope vluchten. 

Vanuit Nederland, Engeland en Duitsland zijn er vluchten naar Bologna en Ancona, van waar je met een 

huurauto óf bus en trein verder kan. Een auto kun je het beste vooraf op het vliegveld huren.  

 

Deelnemers die geen eigen vervoer hebben, kunnen worden opgehaald en weggebracht van en naar het 

treinstation (Fano), of naar Middeleeuwse stadjes in de buurt. Dit tegen een redelijke vergoeding. 

 

Contactgegevens 
Emile Kuypers & Anja Pronker 

Agriturismo Country house Montesoffio 

Località Montesoffio 5 

61040 Barchi (PU) 

Le Marche, Italia 

 

Tel.: +39 3347798192 / +31 (0)6 44 17 26 08 

Skype: Montesoffio5 

E-mail: info@montesoffio.com 

Website: www.montesoffio.com 


