KinderOntdekRoute 2: Het Strand
Duur: ongeveer 1,5 uur
Startpunt: Camping Sempreverde
Eindpunt: Het Strand
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. Je rijdt San Lorenzo in Campo door richting Marotta.
Na het dorp krijg je 3 rotondes.
3. Bij de 3e rotonde ga je linksaf richting Fratte Rosa

Bezoek Fratte Rosa
Kijk eens rond in dit mooie stadje en klim omhoog naar de burcht.
Bij een heldere lucht kun je misschien de zee al wel zien! Fratte Rosa
staat ook bekend om de Terracotta die er wordt gemaakt!

4. In Fratte Rosa rijd je rechtdoor richting Isola di Fano. Na een paar
kilometer zie je een klein weggetje rechts richting
Torre San Marco, deze weg neem je.
5. In Torre San Marco kom je bij een kleine rotonde met een boom.
Hier neem je het kleine weggetje naar rechts richting Barchi.

Opdrachten onderweg
Je rijdt door mooie druiven velden. Heb je ze wel eens van
dichtbij bekeken? Misschien kun je even stoppen om ze eens
goed te bekijken!
Wie heeft er als eerste ZEE in zicht?
Langs deze Route vind je allemaal oude en vervallen huizen.
Kun je tellen hoeveel het er zijn? En zie je ergens een oud huis
waar je wel zou willen wonen? Misschien kun je er wel bij
eentje naar binnen gluren!

7. Na Orciano houd je Piagge aan en vervolgens San Constanzo.
Even voor San Constanzo kom je langs Azienda Guerrieri.

Bezoek Azienda Guerrieri
Dit is een boerderij waar ze onder andere wijn en olijfolie
maken. Je kunt hier altijd een bezoekje brengen en rond
kijken. Op woensdagmiddag hebben ze een gave show met
roofvogels. Zeker een bezoekje waard!
8. Even na San Constanzo ga je rechts af richting Moldolfo.
9. Na een tijdje kom je bij een splitsing , hier sla je links af en neem
je de Strada Panoramica!
Hier heb je een prachtig mooi uitzicht over de zee!

Bezoek Barchi en Orciano

10. Als je deze weg uit rijdt kom je bij de SP424 uit, je gaat hier naar
links en op de grote rotonde neem je de weg richting Marotta.

Deze route kom je door allerlei mooie kleine plaatsjes die het
waard zijn om te bezoeken. Barchi was vroeger bijvoorbeeld
heel belangrijk om zijn Kasteel en Burcht. Nu wonen er nog
steeds mensen en zijn er ook allerlei winkeltjes en terrasjes.

11. Je komt nu aan bij het strand. Als je een stukje naar links rijdt
langs het strand kom je vanzelf bij de zandstranden!

6. Na Barchi neem je de weg naar Orciano

Het Strand!
JA! Je bent aangekomen bij het eindpunt van deze route, het
strand! Wat vind jij leuk om te doen? Zwemmen, zandkastelen
bouwen, voetballen of gewoon lekker luieren?

Roze en blauwe strikjes en geboorte bomen
Onderweg zie je regelmatig huizen met roze of blauwe strikjes
in het hek en in de bomen. Dit betekent dat er een kindje is
geboren. Vaak blijft dit in elk geval een jaar hangen. Ook zie je
geboorte bomen. Vaak in de kleuren van de Italiaanse vlag met
een fietsje boven in de top. Deze blijft vaak ook minimaal een
jaar staan! Zo weet iedereen dat er een kindje is geboren!
Zie jij ze ook onderweg? En kun je ook zien hoe het kindje
heet dat geboren is?

Misschien kun je wel een mooi zandkasteel maken en er een
mooie foto van maken voor de fotowedstrijd.
Of ga je mooie schelpen zoeken? Heel veel plezier in elk geval!

TIP!
Maak een mooie foto onderweg voor de
FOTOWEDSTRIJD!

Dit is het einde van deze KinderOntdekRoute!

