
 

Contrada Aso 113, Montefiore dell’Aso, 63062 (AP) Italia 

info@ilbelsogno.com – www.ilbelsogno.com 

Anja: +31 6 510 29 390 / Paul: +31 6 532 90 884 

 

Routeplanner 

Als u het adres in uw routeplanner invoert, wordt u helaas niet naar de exacte bestemming 

van ‘il bel sogno’ gevoerd. Het is daarom beter om de GPS-coördinaten te gebruiken: 

 43°03'34.6"N 13°45'15.4"E 

 

Routebeschrijving 

Uit de  richting LUGANO (Zwitserland) 

• Volg de A9 vanuit Lugano richting Como – Milaan 

• Bij Milaan volg je de richting A1 richting Parma – Bologna 

• Volg de A1 richting Bologna 

• Bij Bologna de A14 aanhouden richting Rimini – Ancona 

• Blijf de A14 volgen richting Ancona 

• Bij Ancona de A14 volgen richting Pescara 

• Neem afrit PEDASO (4e afrit na Ancona) 

• Voor de rest volg de routebeschrijving vanaf de afrit Pedaso 

 

Komende uit de richting INNSBRUCK (Oostenrijk) 

• Volg de A22 richting Verona 

• Volg de A22 richting Modena 

• Bij Modena de A1 aanhouden richting Bologna 

• Bij Bologna de A14 aanhouden richting Rimini – Ancona 

• Blijf de A14 volgen richting Rimini – Ancona 

• Bij Rimini de A14 volgen richting Ancona 

• Bij Ancona de A14 volgen richting Pescara 

• Neem afrit PEDASO (4e afrit na Ancona) 

• Voor de rest volg de routebeschrijving vanaf de afrit Pedaso 

 

Komende uit de richting ROME (Italië) 

• Neem op de GRA afrit 14 – A24 – richting L’Aquila 

• Bij L’Aquila de A24 volgen richting Teramo 

• Bij Teramo de snelweg blijven volgen richting Quilianova 

• Bij Quilianova houdt de snelweg op 

• Bij de rontonde onderaan de snelweg linksaf 

• Volg de groene borden met Autostrada Ancona – Bari 

• Ga de Autostrada op richting Ancona 

• Volg de A14  richting Ancona 

• Neem afrit PEDASO (4e afrit na Qiulianova) 

• Voor de rest volg de routebeschrijving vanaf de afrit Pedaso 

 

Vanaf de afrit Pedaso 

• Ga na de afrit Pedaso rechtsaf 

• Na ca. 150 meter rechtsaf (bij de verkeerslichten) 

• Nu rijdt u landinwaards richting Comunanza 

• Na ca. 8 km gaat u links (rechts ziet u een zand- en grindbedrijf); deze weg is ‘officieel’ 

afgesloten maar wij zijn gewoon bereikbaar 

• Na ca. 1 km vindt u ‘il bel sogno’ aan de rechterkant van de weg 
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