Routebeschrijving
Villa RIMO
Contrada Pilotti 19,
62020 Penna San Giovanni (MC)
Le Marche - Italië
Tel. mobiel; 0039 338 360 2399 / Tel. vast; 0039 0733 187 5523
Via Oostenrijk (Innsbruck): Brennerpas (Brennero), Verona, Modena.
Via Zwitserland: Milaan- Modena aanhouden. Dit is korter, maar in verband
met Gotthard-tunnel niet altijd sneller.
-Volg de autostrada (A14-E55) na Modena richting Bologna – Ancona – Pescara
-Volg de autostrada na Bologna en Ancona verder richting Pescara (A14).
-Vervolgens afslag Civitanova – Macerata nemen.
Hier gaat u van de tolweg af.
-U vervolgt de weg (S77) richting Macerata – Ascoli Piceno
-Vervolgens neemt u de afslag Macerata Ovest - Sforzacosta.
-Aan einde van bocht gaat u (scherp) rechts af (SP78) richting Sarnano.
-Deze weg blijft u alsmaar rechtdoor volgen tot het plaatsje Passo San Ginesio.
-Hier komt u een kruising met stoplichten tegen.
(aan de linkerzijde ziet u o.a. het bord Penne San Giovanni staan 14 km).
-Op deze kruising gaat u links af richting Penna San Giovanni.
-Deze weg blijft u vervolgen en zorg dat u borden Penna San Giovanni blijft
volgen (flink wat klimwerk en bochten).
LET OP; neem niet de afslag SP56 richting Gualdo (tom tom geeft dit
vaak aan), maar de SP45 aanhouden richting ST. Angelo in Pontano!
-Vervolgens komt u door het plaatsje Sant Angelo in Pontano.
-Na door het plaatsje St. Angelo in Pontano te zijn gereden, neemt u na 1 km
rechtsaf de afslag (zie bord) Penna San Giovanni.
-Deze slechte weg blijft u volgen met vele scherpe bochten. U passeert ter
oriëntatie aan de linkerzijde een klein parkje en een gebouw waar “Terme Villa
Salita” op staat.
-U komt vervolgens op een splitsing en volgt nu de weg naar Gualdo! (niet
naar Penna San Giovanni)
-Hierna gaat u na ongeveer 220 meter links af (staat een klein Mariabeeld) en
deze weg genaamd Contrada Pilotti vervolgt u tot voorbij de kerk en daar vind
u Villa RIMO na ongeveer 300 meter aan u rechterzijde.

