
KinderOntdekRoute
Duur: +/-   120  minuten
Startpunt:  Camping Sempreverde
Eindpunt:  Natuurpark, Grotten van Frasissi

 Jij (en je ouders) moeten wel houden van wat 
 spannende en smalle, soms onverharde weggetjes!
 Het is niet voor niets een KinderOntdekRoute!

Naar de grotten!

Grotten van Frasissi
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START

 Bezoek Palazzo (6)

Palazzo is een mooi 
plaatsje dat tegen de 
berg is opgebouwd en 
zeker leuk om even
te bezoeken. 

10. Je volgt de weg tot aan Santa Croce. Hier 
neem je de weg links met een scherpe bocht 
naar beneden richting Genga. De weg rijd je 
helemaal uit, je blijft de bordjes Genga volgen.

11.  Na een tijdje kom je langs Valle Scappuccia. 

12. Vlak na Valle Scappuccia neem je een scherpe 
bocht naar links richting Fossi. Je rijdt langs een 
mooi blauw meer, Lago di Fossi. 

13. Je rijdt deze weg helemaal uit tot een groot rood 
stop bord. Hier gaat de KinderOntdekRoute verder 
naar links richting Cerqueto. Maar heb je nog zin 
om het leuke plaatsje Genga te bezoeken ga dan 
eerst naar rechts en keer dan later weer terug op 
deze weg.

14. In Cerqueto ga je rechtsaf richting Grotte di Frasassi. 
Geniet van de prachtige uitzichten! Je komt nu in 
Pierosara. Hier kun je nog even stoppen, picknicken 
bij de speeltuin of lekker lunchen bij Da Maria. 

15.  Je vervolgt nu de weg helemaal naar beneden. Wil je 
naar de Grotten van Frasassi, sla dan linksaf naar de 
Parkeerplaats. Wil je liever naar het Klimpark ga dan 
rechtsaf.

Opdrachten voor onderweg

1.  Welke dieren kun je allemaal tegenkomen? 
En zie je ook dit bord?

2.  Vooral op het eerste deel van de route kom je veel B&B’s en 
Agriturismi tegen, ook van Nederlanders en Belgen. Let 
goed op de bordjes langs de kant van de weg, hoeveel tel je 
er?

3.  Je rijdt door een prachtig natuurpark “Gola della Rossa e 
di Frasassi”. 

4.  Welke verschillende bomen en planten kom je allemaal 
tegen?

 Bezoek Valle Scappuccia (11)

 Je zou er zo langs rijden als je niet weet 
dat dit er is. Parkeer langs de weg en 
stap een betoverend mooie wereld in 
door een grote grot en rotsformatie. 
Hier kun je heerlijk klimmen en 
klauteren en natuurlijk picknicken. Of 
volg een stuk van het wandelpad wat 
achter de grot verder loopt.   

1. Vanaf de camping rijd je linksaf richting Pergola.

2. Net voor Pergola ga je links richting 
Sassoferrato/Fabriano, je gaat de brug over en even 
later linksaf naar boven richting 
Montesecco/Arcevia.

3. Je rijdt helemaal door tot je bij een kruising komt, hier 
ga je rechtdoor en volgt de weg naar Arcevia. 

4. Je komt langs Caudino, een mooi klein plaatsje. Als je 
wilt kun je hier even uitstappen en rondlopen. 

5. Je rijdt de weg helemaal naar beneden en onderaan 
heb je een weg linksaf naar Palazzo.

6. Voor je zie je Palazzo opdoemen.

7. Net voor Palazzo ga je rechtsaf richting Arcevia. Nu 
zie je Palazzo echt prachtig liggen, helemaal tegen de 
berg op! Misschien een leuk fotomomentje?

8. Je volgt deze slingerweg met mooie uitzichten 
helemaal tot je bij Arcevia bent. Je moet ook nog een 
keer linksaf maar je houdt continu de bordjes Arcevia 
aan. Je komt bij een rotonde en je neemt de 1e afslag 
naar rechts richting Arcevia Centro. 

9. Je rijdt de weg helemaal naar boven naar de stad. Je 
hebt nu 2 keuzes:

Je bezoekt de stad Arcevia. Je blijft dan rechtdoor 
rijden en volgt de bordjes centro. Je rijdt nu door de 
stad en midden in de stad aan de linkerkant is een 
parkeerplaats met meerdere terrasjes. Daarna rijdt je 
de stad uit en volgt de bordjes Fabriano/Sassoferrato.

Je kunt ook Arcevia overslaan. Dan vervolg je de weg 
en sla je linksaf richting Fabriano/Sassoferrato.

Dit is het einde van deze 
KinderOntdekRoute! 

Voor de snelste route terug 
naar de camping ga je 
rechtsaf en rijd je via 
Sassoferrato en Pergola 
weer naar de camping.

Grapje! (8)

Zie je ook het bordje 
Conce? Dit spreek je uit 
als kontje, echt waar! 

Palazzo

Lago di Fossi (12)

Hier was ook ooit een 
camping maar deze is 
nu helemaal vervallen.

Bezoek Arcevia (9)

Pak een terrasje en 
maak een wandeling 
door de stad.


