Routebeschrijving naar Casa Benamato
Adres
Ons adres is:
Località Cima Bassa (of Cima Bassa) 53
62024 Esanatoglia
TomTom
Aanvullende informatie voor TomTom gebruikers.
Op de Europese kaart van TomTom staat Matelica aangegeven.
U kunt daarna aangeven Pagliano. Dit buurtschap ligt ongeveer 900 meter, op dezelfde weg, na ons.
Wellicht dat dit helpt.
Voor de bezitters van een Italiaanse kaart. Ons adres, Località Cima Esanatoglia schijnt erop te staan. U
wordt dan geleid tot het grijze huis zo’n 100 meter voor Casa Benamato.
Het beste kunt u ingeven Esanatoglia, Località Cima kruising Località Sanguinete.
Wat ook zou kunnen helpen is de straat van het industrieterrein op te geven waar u na de rotonde
doorkomt: de Via Christoforo Colombo.
Ons navigatie systeem geeft ook de vocabolo Felceto aan die u naar het kapelletje brengt.
Let op!
Als u van het zuiden komt of de TomTom heeft een vrolijke dag dan wordt u via Esanatoglia naar ons
gestuurd. U komt dan bij het centrum van Matelica op de weg naar Esanatoglia. U rijdt dan buitenom
naar Esanatoglia. U passeert een elektriciteitscentrale, een benzinestation en komt bij de rotonde. Bij
deze rotonde (bij het campo sportivo/sportveld) gaat u rechts (richting Pagliano). Op deze weg vindt u
na zo’n vijf kilometer Casa Benamato. Vlak voor Casa Benamato staat een geel huis met rechts een weg
steil naar beneden. U rijdt een stukje verder en ziet aan uw linkerkant een groot wit huis. Een paar
honderd meter verder vindt u de “bekende” elektriciteitspaal waar u linksaf slaat.

Mocht u meer tips hebben dan houden wij
ons aanbevolen.

GPS coördinaten Casa Benamato
O 12° 58’ 32” (of: O 43gr 58.570')
N 43° 16’ 51” (of: N 43gr 16.847')
Hoogte 360 meter

Routebeschrijving per auto vanuit Nederland

Je komt op de SS76 (met eerst 2 rijstroken)
Je komt vervolgens door een aantal tunnels door redelijk ruig landschap met onder andere de grotten van Frasassi
Na zo’n 2 kilometer na de achtste tunnel (van 141 meter) is de normale afslag naar Matelica/Cerreto d’Esi
afgesloten.
Rijdt door naar afslag Fabriano Est hier staat een geel bord Matelica.
Links aanhouden richting Cerreto d’Esi en Cerreto d’Esi blijven volgen.
Bij T-kruising in centrum Cerreto d’Esi rechts naar Matelica en dan de aanwijzingen van de routebeschrijving weer
volgen.
Bij de grens van de bebouwde kom van Matelica bij rotonde rechtsaf afslag zona industriale.
(bij de rotonde links groot gebouw met blauw van Wirtek)
Deze ingeslagen weg gedurende 800 meter vervolgen door industrieterrein (met de bochten mee).
Bij bord met Matelica, brug over -> rechtdoor (F.I.D.E.A.)
Na 100 meter 1e weg links inslaan de vocabolo Felceto (bij 50 km bord aan de rechterkant van de weg)
daar staat aan de linkerkant bord met onder andere: Cantina Cavalieri, wine store (3e bord)
Weg vervolgen (vanaf hier is het nog 2.000 meter)
Na 900 meter bij splitsing (eigenlijk viersprong!) met geel-rood huis aan je linkerhand, en bord Cantina Cavalieri,
wine store, rechtsaf bij KAPPELLETJE (aan je rechterhand), dus de weg waar ook de bolle spiegel staat. Dus
richting Cantina Cavalieri, wine store.
Deze weg inslaan en 1000 meter vervolgen, je ziet na enige tijd aan de linkerkant een groot grijs huis met hek
Pas na 100 meter vanaf dit huis, voor de elektriciteitspaal (rechts) stilhouden.
Je kunt hier rechts Casa Benamato al zien liggen. Sla hier rechts af.
Na zo’n 200 meter grindpad vind je Casa Benamato.
Tot ziens Marjo & Kees, Casa Benamato
Telefoon:
(0039) 0737 76 61 58 (Italiaans vast) (0039) 347 92 94 380 (Italiaans mobiel),
0031 06 26 780 377 (Nederlands mobiel)
0031 070 820 02 63 (voip, dus vanuit Nederland bellen tegen lokaal Nederlands tarief)

Routebeschrijving Casa Benamato (vanuit zuidelijke richting)
Als je Matelica benadert via de zuidelijke richting (via Camerino) houd je aan Matelica.
Je komt door centrum Matelica en rijdt door richting Fabriano (je rijdt voorbij het grote winkelcentrum La Sfera)
Bij de grens van de bebouwde kom van Matelica bij rotonde linksaf -> afslag zona industrial
(aan de rechterkant een vestiging van Wirtek en aan de linkerkant de afslag zona industriale)
Deze ingeslagen weg gedurende 800 meter vervolgen door industrieterrein (met de bochten mee).
Bij bord met Matelica, brug over -> rechtdoor (F.I.D.E.A.)
Na 100 meter 1e weg links inslaan de vocabolo Felceto (bij 50 km bord aan de rechterkant)
daar staan links borden met onder andere: Cantina Cavalieri, wine store (3e bord)
Weg vervolgen (vanaf hier is het nog 2.000 meter)
Na 900 meter bij splitsing (eigenlijk viersprong!) met geel-rood huis aan je linkerhand, en bord Cantina Cavalieri,
wine store, rechtsaf bij KAPPELLETJE (aan je rechterhand), dus de weg waar ook de bolle spiegel staat. Dus
richting Cantina Cavalieri, wine store.
Deze weg inslaan en 1000 meter vervolgen, je ziet na enige tijd aan de linkerkant een groot grijs huis met hek
Pas na 100 meter vanaf dit huis, voor de elektriciteitspaal (rechts) stilhouden.
Je kunt hier rechts Casa Benamato al zien liggen. Sla hier rechts af.
Na zo’n 200 meter grindpad vind je Casa Benamato.
Tot ziens Marjo & Kees Casa Benamato
Telefoon:
(0039) 0737 76 61 58 (Italiaans vast) (0039) 347 92 94 380 (Italiaans mobiel),
06 26 780 377 (Nederlands mobiel)
0031 070 820 02 63 (voip, dus vanuit Nederland bellen tegen lokaal Nederlands tarief)

Routebeschrijving per auto vanaf vliegveld Falconara Ancona
We willen nog een tip geven om met de huurauto makkelijk op de snelweg naar Rome/Fabriano ter komen. Als je bij
het vliegveld het parkeerterrein verlaat word je rechts gestuurd de secundaire weg op.
Dan moet je binnendoor via Chiaravalle naar de snelweg zien te komen. Makkelijker is links te gaan en via een
rondje met de rotonde de opgang voor de snelweg inslaan. Dat mag niet, maar scheelt een hoop. Je ziet namelijk de
opgang naar de snelweg liggen!!!
Deze snelweg richting Rome en later Fabriano blijven volgen, je komt op de SS76 (met eerst 2 rijstroken)
Je komt vervolgens door 8 tunnels door redelijk ruig landschap met onder andere de grotten van Frasassi.
Na zo’n 2 kilometer na de achtste tunnel (van 141 meter) is de normale afslag naar Matelica/Cerreto d’Esi
afgesloten.
Rijdt door naar afslag Fabriano Est hier staat een geel bord Matelica.
Links aanhouden richting Cerreto d’Esi en Cerreto d’Esi blijven volgen.
Bij T-kruising in centrum Cerreto d’Esi rechts naar Matelica en dan de aanwijzingen van de routebeschrijving weer
volgen.
Bij de grens van de bebouwde kom van Matelica bij rotonde rechtsaf afslag zona industriale.
(bij de rotonde links groot gebouw met blauw van Wirtek)
Door centrum Cerreto d’Esi richting Macerata (Matélica/Camerino)
Bij de grens van de bebouwde kom van Matelica bij rotonde rechtsaf afslag zona industriale
Deze ingeslagen weg gedurende 800 meter vervolgen door industrieterrein (met de bochten mee).
Bij bord met Matelica, brug over -> rechtdoor (bord F.I.D.E.A.)
Na 100 meter 1e weg links inslaan de vocabolo Felceto (bij 50 km bord aan de rechterkant)
daar staan links borden met onder andere: Cantina Cavalieri, wine store (3e bord)
Weg vervolgen (vanaf hier is het nog 2.000 meter)
Na 900 meter bij splitsing (eigenlijk viersprong!) met geel-rood huis aan je linkerhand, en bord Cantina Cavalieri,
wine store, rechtsaf bij KAPPELLETJE (aan je rechterhand), dus de weg waar ook de bolle spiegel staat. Dus
richting Cantina Cavalieri, wine store.
Deze weg inslaan en 1000 meter vervolgen, je ziet na enige tijd aan de linkerkant een groot grijs huis met hek
Pas na 100 meter vanaf dit huis, voor de elektriciteitspaal (rechts) stilhouden.
Je kunt hier rechts Casa Benamato al zien liggen. Sla hier rechts af.
Na zo’n 200 meter grindpad vind je Casa Benamato.
Tot ziens Marjo & Kees, Casa Benamato

Telefoon:

(0039) 0737 76 61 58 (Italiaans vast) (0039) 347 92 94 380 (Italiaans mobiel),
0031 06 26 780 377 (Nederlands mobiel)
0031 070 820 02 63 (voip, dus vanuit Nederland bellen tegen lokaal Nederlands tarief)

Routebeschrijving Casa Benamato (vanuit Assisi, Foligno)
Vanuit Foligno kies de SS3 (via Flaminia richting Fano/Ancona)
Volg eerst richting Fano/Ancona, daarna Fabriano.
Op de SS76 ga je door 11 lange tunnels.
Let goed op rond Fabriano! Er volgen diverse afslagen rond Fabriano.
Neem de afslag Fabriano EST: Cerreto d’Esi/Matelica/Camerino.
Je gaat nu via allerlei bochten naar Cerreto d’Esi. Goed op Cerreto d’Esi blijven letten (SP46)
Door centrum Cerreto d’Esi bij T-splitsing rechtsaf richting Macerata (Matelica/Camerino).
Bij de grens van de bebouwde kom van Matelica bij rotonde rechtsaf afslag zona industriale
Deze ingeslagen weg gedurende 800 meter vervolgen door industrieterrein (met de bochten mee).
Bij bord met Matelica, brug over -> rechtdoor (F.I.D.E.A.)
Na 100 meter 1e weg links inslaan de vocabolo Felceto (bij 50 km bord aan de rechterkant)
daar staat links borden met onder andere: Cantina Cavalieri, wine store (3e bord)
Weg vervolgen (vanaf hier is het nog 2.000 meter)
Na 900 meter bij splitsing (eigenlijk viersprong!) met geel-rood huis aan je linkerhand, en bord Cantina Cavalieri,
wine store, rechtsaf bij KAPPELLETJE (aan je rechterhand), dus de weg waar ook de bolle spiegel staat. Dus
richting Cantina Cavalieri, wine store.
Deze weg inslaan en 1000 meter vervolgen, je ziet na enige tijd aan de linkerkant een groot grijs huis met hek
Pas na 100 meter vanaf dit huis, voor de elektriciteitspaal (rechts) stilhouden.
Je kunt hier rechts Casa Benamato al zien liggen. Sla hier rechts af.
Na zo’n 200 meter grindpad vind je Casa Benamato.
Tot ziens Marjo & Kees Casa Benamato
Telefoon:
(0039) 0737 76 61 58 (Italiaans vast) (0039) 347 92 94 380 (Italiaans mobiel),
06 26 780 377 (Nederlands mobiel)
0031 070 820 02 63 (voip, dus vanuit Nederland bellen tegen lokaal Nederlands tarief)

