MET DE FIETS EROP UIT
Met de fietsen uit onze garage kan je al aan de slag in de buurt.

Onze eigen fietsen
Er staan drie fietsen (2 MTB – 1 ATB
10-14j) in de garage

Het zijn wel basismodellen, maar voor
een toertje in en om het dorp kunnen
ze zeker gebruikt worden.

Om fietsen te huren kan je hier terecht:

Via B. Gigli 15
60044 Fabriano (AN)
+39 0732 22060
info@misterbicifabriano.it

Nele kan ze voor jullie bestellen

Voorstel: Fietsen naar Vallico di Fossato
Relatief gemakkelijk – wel klimwerk
Langs oude weg SS76 kan je vanuit Campodiegoli naar Valico di Fossato rijden. De weg is nog
redelijk goed berijdbaar en omdat het hier om wat klimwerk gaat, ga je sowieso niet te hard. Je
bent dan in het natuurpark "Parco di Monte Cucco"en je kan in de "bergweiden" je behendigheid
testen en dan terugkeren langs dezelfde weg of verder rijden naar Fossato di Vico om daar
bijvoorbeeld een ijsje te eten (zie kaart Locatie & tips voor huurders).

https://www.outdooractive.com/en/route/mountain-biking/fietstocht-naar-vallico-difossato/234466944/?share=%7Ezs7tzchk%244ossoezv

In Valico kan je kiezen:

•

Rij terug naar Campodiegoli

•

Maak een ommetje naar de plaats waar het oude klooster St Maria del
Appennino stond (brokstukken)

•

Rij door naar Fossato di Vico en laat je daar oppikken of kies een andere route
om terug te komen

Boven het oude centrum van Fossato neem je een bergweg naar Valico en vanaf Valico in
de bergweiden de bosweg naar Campodiegoli

https://www.outdooractive.com/en/route/mountain-biking/eugubino-altochiascio/van-fossatonaar-campodiegoli-alternatief/234469013/?share=%7Ezs7uljdv%244ossoe3c

Naar Fabriano via Cancelli en terug via Marichio en Melano
Deze tour gaat via Cancelli naar Fabriano. Voorbij het rondpunt aan de afrit Fabriano-Ovest (West) is
de Vecchia Cartiera.
https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/fabriano-cancelli-bonus-sterrato-67245999

Georganiseerde fietsstoeren
Door Basecamp523

Zie ook op Tripadvisor
MTB-toer naar de Monikken en de Wijn
https://www.basecamp523.com/collections/days-out/products/monks-wine

In deze toer verkennen ze samen met jou (of jouw groep) de Apennijnen ter hoogte
van Fabriano, meer bepaald het deel ten zuiden ervan. De route is 35 km lang en kan
worden afgelegd in twee moeilijkheidsklassen: "gemakkelijk" met de meeste
onverharde wegen en kleine steile paden en een hoogteverschil van 1100m en
"gemiddeld" met een moeilijkere route en een hoogteverschil van 1300m.
In het klooster van Valdisasso, de plaats waar St. Franciscus van Assisi in 1200 woonde,
ontmoeten we de Franciscaanse broeders, die er ons verwelkomen en een stuk van
hun dagelijks leven laten zien.
De toer eindigt met een degustatie van wijn en streekspecialiteiten in het historische
centrum van Fabriano. De Enoteca San Biagio heeft ze met zorg voor u uitgekozen. Een
gezellige babbel en nagenieten van de indrukken en uitzichten opgedaan tijdens deze
MTB-tour.

In het aangeboden pakket zijn gecertificeerde mountainbike-instructeurs en de
degustatie van wijn en streekspecialiteiten inbegrepen;
De excursie duurt tussen de 5 en 6 uur
"Easy" versie: 35km - ca.1100m hoogteverschil
"Medium" versie: 35km - ong. 1300m verschil

bovenaan links op de website kan je Engels kiezen i.p.v. Italiaans – op gsm sowieso beter te zien

adres

Basecamp523
via Santa Croce 71a
Fabriano (AN), 60044, Italy
Lun - Dom, 8:30am -17:30pm

Andere toeren

The Ghost Town : naar verborgen bergdorpjes
ApE-Bike : de bijen-toer, langs een riviertje, over de heuvels, langs de Verdicchio
wijngaarden naar de bioboerderij Luca Bianchi, waar je kunt zien wat “organic”
betekent en de produkten ook echt kunt proeven.
Zie details op website basecamp523

