
 

Routebeschrijving naar Casa Roberto / Casa Onda 

• Komend vanuit Pescara of vanuit Bologna op de A14 neemt U de afslag Senigallia. 

• Na het passeren van de tolpoortjes nadert u een grote rotonde. Hierop neemt u de 3
e
 afslag 

richting Sassoferrato. 

• Aan uw rechterzijde ziet u een tanstation van Agip en u nadert een kleine rotonde. Hier gaat 

u rechtdoor. 

• U rijdt onder een viaduct door naar de volgende rotonde. Op deze rotonde gaat u rechtsaf 

richting Corinaldo. 

• U gaat over een viaduct en de weg maakt een bocht naar links. Aan uw linkerzijde ziet  u een 

fruitstalletje. U neemt de 1
e
 afslag rechts richting Ospedale. 

• Deze weg maakt een bocht naar rechts. 

• U neemt de 3
e
 afslag links bij de bordjes cimitero. Dit is de Strada della Grazie. 

• U rijdt nu op een lange weg welke vrij steil omhoog gaat. 

• Bij de splitsing houdt u links aan Strada della Grazie. Aan u rechterzijde ziet u een grote 

muur. Even verder aan uw linkerzijde een plein met bomen voor de begraafplaats. 

• Aan u linkerzijde ziet u restaurant Adamo. U rijdt nog steeds rechtdoor. 

• Bij de volgende splitsing links aanhouden richting Antica Armonia 

• U rijdt nu vlak langs een huis. Smalle weg, dus let op tegenliggers ! 

• Bij de volgende splitsing rechtdoor richting Antica Armonia. U komt nu op een grindweg. 

• Vervolgens alsmaar rechtdoor rijden tot u op een splitsing komt waar rode brievenbussen 

staan. 

• Hier gaat u linksaf en daarna de weg blijven volgen. Weg kan hobbelig zijn dus rustig rijden. 

• Rij door totdat u bijna tegen de hekken van een huis aanrijdt. Het lijkt of u niet verder kan. 

Hier gaat u rechtsaf de privéweg op. Deze is vrij steil dus in lage versnelling rijden. Na een 

flinke daling volgt een kleine helling omhoog.  

• Bij de splitsing: RECHTS OMHOOG NAAR CASA ROBERTO 

• LINKS OMHOOG DOORRIJDEN RICHTING CASA ONDA  


