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Country House Montesoffio

ROUTEBESCHRIJVING NAAR COUNTRY HOUSE MONTESOFFIO
Località Montesoffio 5, 61040 BARCHI (PU)
N 43o.40’.56.50” / E 12o.55’.10.20”
N 43,682435o / E 12,919570o
Vanuit Nederland via Bazel en Milaan
Allereerst naar Bazel via Luxemburg en Frankrijk, of via de Duitse autobahn. In Zwitserland gaat het van
Bazel via Luzern en Lugano naar Milaan. Via de westelijke ringweg rond Milaan gaat het vervolgens
verder naar Parma, Modena en Bologna.

Vanuit Nederland via Innsbrück en Verona
In Innsbrück kom je via Ulm en de Füssenpass of helemaal over de autobahn via München. Van Innsbrück
gaat het verder via Bolzano en Verona naar Bologna.

Vanaf Bologna
Over de autostrada (E 55) naar Rimini, langs Pesaro tot aan Fano. Daar de uitrit nemen naar de
superstrada (E 78) richting Roma. Vanaf de superstrada zijn er twee mogelijkheden om naar Montesoffio
te rijden:
1. Na 14 kilometer de afslag naar Calcinelli nemen, aan het einde linksaf onder de superstrada door
richting Piagge. Door Villa Nova na 2,1 km rechtsaf slaan richting Orciano en Barchi (SP 49). Weg blijven
volgen tot het einde (8,8 km) en daar rechtsaf de SP 5 opdraaien richting Barchi. Door Barchi rijden, langs
een parkeerterrein aan je linkerhand in een scherpe bocht en verder naar beneden over de SP 5 (3,9 km).
Even voorbij een groen huis aan de rechterkant en tegenover een witte loods aan de linkerkant van de
weg, rechtsaf de witte onverharde weg op gaan, Hier staan twee borden: ‘Località Montesoffio 5’ en
‘Trekking dei Fuochi’. Na circa 1,5 kilometer ben je bij het Country House Montesoffio.
2. Ca. 3,8 km ná de afslag van Calcinelli afslaan richting Serrungarina. Aan het einde van de afslag
rechtsaf onder de superstrada door naar Vergineto, alsmaar ‘rechtdoor’ langs San Bartolo tot de Sp
71/77 eindigt bij de SP 5 (8,2 km) en daar linksaf. Na circa 0,6 km linksaf, tegenover een witte loods aan
de rechterkant van de weg en tussen een vervallen en een wit huis door, bij de borden ‘Località
Montesoffio 5’ en ‘Trekking dei Fuochi’. Over deze witte onverharde weg is het nog circa 1,5 km tot aan
het Country House Montesoffio.

Vanaf Ancona (vliegveld Falconara)
Vanaf het vliegveld eerst naar de autostrada en eenmaal door de tolpoortjes richting BOLOGNA gaan. De
E55 aldus in noordelijke richting afrijden tot aan de afslag van Marotta, òf de afslag Fano nemen. Als je
bij Marotta afslaat, je weg richting Pergola vervolgen en na circa15 kilometer Orciano òf Mondavio en
Barchi aanhouden. Vervolgens bovenstaande routebeschrijving volgen. Deze helemaal gebruiken als je bij
Fano afslaat.

