KinderOntdekRoute 1: Corinaldo
Duur: ongeveer 1 uur
Startpunt: Camping Sempreverde
Eindpunt: Corinaldo, prachtig stadje met grote speeltuin
Jij (en je ouders) moeten wel houden van wat spannende en smalle, soms onverharde weggetjes! Het is niet voor niets een KinderOntdekRoute!
1. Vanaf de camping rijd je rechtsaf richting San Lorenzo in Campo
2. In San Lorenzo ga je rechts richting Arcevia, en vervolgens houd
je Nidastore aan.
3. Na een tijdje neem je de weg links af naar Nidastore. Je komt er
dan vanzelf.

Bezoek Nidastore
Nidastore betekent: Het nest (Nido) van de Havikken (Astori). In
de Middeleeuwen werden de Havikken gebruikt voor de jacht.
Het Kasteel is een van de vele kastelen in de regio en op de muur
zijn huizen gebouwd.
Nidastore is in de 12e eeuw ontstaan maar een aantal keer verwoest
door oorlogen. Dat wat je nu nog ziet van het oude Nidastore komt
uit de 16e en 17e eeuw.

Opdrachten onderweg
Zie je de mooie zonnebloemvelden? Probeer een
mooie zonnebloem te plukken. Een andere mooie
bloem mag ook!
In de omgeving is heel veel landbouw. Welke soorten
planten, bloemen, groenten en andere gewassen zie je
allemaal? Zie je ook dieren in de wei staan?
Welk dorp van deze route vind je het allerleukste?

7. In Ripalta sla je links af bij het kerkje en vervolgens nog een keer
links af de doorgaande weg weer op.
8. Als je over een brug komt houd je rechts aan en bij de
verkeersborden ga je naar links richting Castelleone di Suasa

Bezoek Castelleone di Suasa
Voordat je de weg omhoog rijdt naar Castelleone zie je bordjes met:
“Site Archeologici”. Hier zijn oude resten van een stad uit de
Romeinse tijd opgegraven. Hier kun je altijd even kijken of je rijdt
naar boven naar het dorp voor een bezoekje!

9. Je vervolgt de weg en rijdt rechtdoor richting Corinaldo.
4. Na Nidastore vervolg je op dezelfde weg.
5. Links kom je langs een begraafplaats

Bij helder weer kun je de zee zien!
Geniet van alle mooie uitzichten!

Begraafplaats Italië
De begraafplaatsen in Italië zijn heel anders dan in Nederland. In
Italië worden mensen vaak bovengronds begraven in grote
grafmuren. Vaak met een foto van de overledene aan de buitenkant.
Het ziet er best indrukwekkend uit!

10. Bij Corinaldo kun je rechtdoor het centrum in rijden, je vind een
parkeerplaats rechts.
11. Onderaan is een grote speeltuin met kabelbaan

Bezoek Corinaldo
Corinaldo wordt ook wel het RidderKasteel genoemd. Het heeft een
stoere oude muur en hele leuke straatjes om door heen te lopen.
Bezoek ook de lange trap in het midden van het dorp met een grote
wensput halverwege de trap. Gooi een muntje in de put en doe een
mooie wens!

6. Rechtdoor oversteken naar Loretello.

Bezoek Loretello
Het kasteel van Loretello is het oudste kasteel uit de omgeving. Er is
zelfs een klein museumpje met oude landbouw materialen. Leuk om
even door heen te lopen!
Ook heb je prachtig uitzicht over de heuvels en kun je wat drinken
of een ijsje eten bij Grotta di Loretello!

Na je bezoek aan Loretello ga je rechts af en je rijdt over een rustige
weg. Na een tijdje kom je over een bruggetje en rijd je de steile
heuvel weer op richting Ripalta.

Bij het gemeentehuis in Corinaldo heb je een hele mooie plek om
foto’s te maken met uitzicht over de heuvels.
In Corinaldo is ook een grote speeltuin met o.a. een kabelbaan!

TIP!
Maak een mooie foto onderweg voor de
FOTOWEDSTRIJD!

Dit is het einde van deze KinderOntdekRoute!

