Routebeschrijving vanaf de autostrada A14 naar Agriturismo Carincone te Pergola
1. Vanaf de autostrada A14 neemt u de afslag Marotta en slaat u hierna rechtsaf richting Pergola;
2. Deze weg blijft u volgen en de richting Pergola aanhouden;
3. Vanaf het bord Pergola (links hiervan bevindt zich een Fiat dealer) blijft u de weg volgen en
houdt u de borden richting Cagli aan, na circa 4.4 km vindt u aan de linkerzijde van de weg een
bar, ’Osteria del Piano’;
4. Direct na de bar slaat u linksaf richting Montaiate / Belissio Alto / Lanaro;
5. Na ca. 600 meter komt u bij een T-splitsing, hier blijft u rechtdoor de weg vervolgen, die
overgaat in een onverharde weg;
6. Na ca. 800 meter houdt u de richting Montaiate aan;
7. Na ca. 2 km nadert u een splitsing en houdt u links aan;
8. Na ca. 800 meter slaat u rechtsaf;
9. Deze weg brengt u naar Agriturismo Carincone, halverwege loopt de weg omhoog en draait met
een vrij scherpe bocht naar rechts. Daarna volgt er nog een scherpe bocht van 180° naar links en
direct na deze bocht kunt u uw auto aan de linkerkant parkeren.
Let op: als u rijdt met navigatie is het mogelijk dat deze aangeeft dat u op de autostrada A14 de
afslag Fano moet nemen. De weg waar u dan op uitkomt loopt door de bergen en is erg bochtig. Hier
zijn wel prachtige uitzichtpunten. Als u voor deze weg heeft gekozen dan komt u bij Pergola uit op
een kruising. Hier slaat u rechtsaf en volgt u deze weg richting Cagli.
Hierna kunt u bovenstaande routebeschrijving volgen vanaf bar ‘Osteria del Piano’ (punt 4).

In- en uitchecken
-

-

Het inchecken van het appartement is vanaf 16:30 uur. Indien u door omstandigheden vroeger of
later verwacht aan te komen, zouden we het op prijs stellen ons hiervan op de hoogte te stelllen
op onderstaand telefoonnummer.
Het uitchecken van het appartement is voor 10.00 uur.

Agriturismo Carincone
Naam : Eric en Nanja Helmers
Adres : Via Montaiate 52
Postcode / Plaats : 61045 Pergola
Provincie : Pesaro-Urbino (PU)
Land : Italia
Telefoon : 0039 0721 730399
GSM : 0039 3496 633856
GPS coördinaten : 43° 31′ 5.40″ N, 12° 47′ 37.28″ O

Wij wensen u een voorspoedige en veilige reis!!

