Duik in de geschiedenis
Volg de via Flaminia
Als je in Italië bent, zijn de Romeinen en hun uitgebreid wegennet nooit veraf. Alleen zijn
de Italianen dat zo gewoon dat ze er zelf niet veel over vertellen.

Zo is er vooreerst de via

Flaminia die al in 200 A.C. een vaste verharde route was

voor de Romeinen om naar het noorden te trekken.

De Via Flaminia komt voorbij Fossato di Vico, een buurdorp van Campodiegoli en
Fabriano.

Je ziet het direct op een ticket van de supermarkt ECCOMI op de Via Flaminia. Koop er
bijvoorbeeld de lekkere proscuito crudo van Norcia. Bestel een “etto” of “etto e mezzo” ,
wat bij ons 100gr of 150 gr is.

Als je in google maps “Ponte Romana Fossato di Vico” ingeeft, komen er direkt
verschillende plaatsen naar voren, waar de brug(jes) over de rivieren stonden en staan
van de via flaminia.
Bezoek enkele van deze brugjes. Soms staan ze gewoon wat afgedekt, midden op een
veld.

Bij de afrit van Fossato di Vico ligt de Ponte Romano Fossato di Vico. Je kan tegenover
het kerkhof de veldweg ingaan en dan helemaal tegen de SS76 ligt de brug.

Ponte Romano Fossato di Vico (rode stip

Een andere brug ligt wat verder richting Guando Tadino (Oude weg volgen)

Via del Ponte Romano
06022 Fossato di Vico PG, Italië
43.273556, 12.757924

Hier heb je een oude kaart van ten tijde van de Romeinen van onze streek.
Fossato di Vico, heette in die tijd Helvillum. SENTINUM ligt tussen Fabriano
en Sassoferato, maar dichter bij het laatste. Daar is een mooie archeomogische
site met ook stukken Romeinse heirbaan die goed bewaard zijn

Anderer steden kan je gemakkelijk herkennen

Op de Via Flaminia

FULGINIAE Foligno
NUCERIA
Nocera Umbra
TADINAE
Gualdo Tadino
CALES
Cagli

Andere steden

ASISIUM
Assisi
MATILICA
Matelica
ATTIDIUM
Attiggio (arch.site)
SENE G(ALLIA)

Zie ook : https://mapcarta.com/30261960

Uit het reisboek van Antoninus (Itinerarium Antonini ) -dateert uit ca.300 n.C; bewaard
gebleven in een bewerking uit de 14e eeuw

Het dorpje vooraan is Fossato di Vico. Links ervan is de Ponte Romano. Rechts ervan is de
weg naar Valico di Fossato en verder dan Campodiegoli-Cancelli.

Volg de route “Via Flaminia” naar de oudste tunnel van Europa
Doel van de trip : Passo

del Furlo (tussen Acqualagna en Fossombrone)

Rij richting Gubbio en dan richting Cagli. Je reisdoel is nu de Passo del Furlo, een plaats
waar een riviertje de Appenijnen doorsnijdt en waar de via Flaminia tegen rotswanden
loopt en waar zowaar de eerste tunnel (in de streek, in Europa?) gemaakt is door de
Romeinen.

Ze hebben al lang geoefend dus de Italianen en inderdaad sindsdien draaien ze voor een
tunneltje meer of minder hun handen niet meer om: een tunneltje hier, een doorboring
daar en ze hebben er al heel wat Europese subsidies ingestoken. Het resultaat mag er
zijn, en ja de SS76 (Ancona – Fabriano – Perugia) zag er vijf jaar geleden helemaal anders
uit.

Bezoek het kleine Pompei van Assisi
Twee uitgegraven kelders van de tijd van de Romeinen met prachtige mozaïken
Reserveren via tour@coopculture.it, meestal zaterdagnamiddag
Piazza del Vescovado 2A, Assisi (PG)
Via Sant'Antonio, 5/3 Assisi PG, presso Palazzo Giampè

Winterse tour van de driekoningen door oude meesters
- Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi (originale agli Uffizi di Firenze, copia è
presente nella Sala Consiliare del Comune di Fabriano)
- Matelica, Museo Piersanti, Luca di Paolo di Niccolò e Lorenzo d'Alessandro Trittico degli
Ottoni (particolare con l'Adorazione dei Magi)

- Visso, Santuario di Macereto. Simone de Magistris, Adorazione dei Magi
- Macerata, Santuario delle Vergini, Tintoretto, Adorazione dei Magi
ARCHEOLOGIA NELLE MARCHE - IL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBISAGLIA - URBS
SALVIA (MC)

Boek een gegidste wandeling bij experten
Er bestaat een gidsengenoodschap voor Fabriano en omgeving.

https://alesteadventour.regiondo.it/fossato-di-vico-e-i-suoi-tesoriitinerario-guidato-nel-borgo-fossato-di-vico

Fossato di Vico e i suoi tesori. Itinerario guidato nel
Castrum Fossati.

Bezoek kloosters
Valleremita Eremo Val di Sasso
https://pocolontano.myblog.it/2016/08/01/ritorno-a-valleremita/

Eremo Fonte Avellana
https://fonteavellana.it/informazioni/

Bezoek oude burchten (borghi), kastelen.

Vele kleine dorpjes in de buurt zijn van oorsprong versterkte vestigingen van de tijd van
de Middeleeuwen.
Bezoek bijvoorbeeld Collamata of Castellatta
http://www.fabrianostorica.it/fortificazioni/dintorni/collamato.htm
http://www.fabrianostorica.it/fortificazioni/dintorni/castelletta.htm

