
Wandelroute 3 
 
Naar Monte Pincio en terug. 
 
Duur: circa 2,5 uur 
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Deze wandelroute is minder geschikt om met kinderen te lopen, hier en daar is hij vrij 
stijl. Voorzichtig dus!!!!!! 
 
1. Vanaf de camping richting Perticara. 
2. Splitsing L richting Perticara. 
3. Splitsing R richting Perticara. 
4. Na 50 meter op splitsing R richting Monte Aquilone. 
5. In scherpe bocht die naar links buigt, rechts klein pad in over rotsbodem. Je bent hier 

ongeveer 50 meter voorbij een caravan aan de linkerkant. 
6. Na ongeveer 200 meter komt er een splitsing bij een flinke steen. Het pad naar links blijven 

volgen. 
7. Verderop langs dit pad staan gele kunststofpaaltjes met bordjes eraan gemonteerd. Nu 

volgt eerst een steile afdaling en bij het derde gele paaltje bij een kruising onder in het dal 
rechtdoor blijven gaan de helling op. Na een steile klim op T splitsing Links gaan. Dit lijkt 
niet logisch maar gaat wel naar boven. 

8. Bij Y-vormige splitsing, rechts naar boven. De Rood-Wit-Rood markeringen blijven volgen tot 
de top. Soms zijn deze wat moeilijk te vinden, zeker bij rotsondergronden. De markeringen 
staan vaak als Rood/Witte banden op de bomen geschilderd. Kijk van tevoren waar het pad 
verder gaat en klim hier naar toe. 

9. Zelfde pad afdalen. U kunt nu echter bij de Y-vormige splitsing rechtdoor gaan. Naar  
beneden kun je de rode bordjes met de witte driehoek en 2 witte cirkels blijven volgen. 

10. Dit pad langs het hek blijven volgen. Langs het huis en hierna links naar beneden.  
De weg volgen tot de camping. 

 

 
 



 
Hiking route 3 
 
To Monte Pincio and back. 
 
Duration: about 2,5 hours 

Camping Perticara 
Via Serra Masini 10/d 

47863 Novafeltria 
Tel.+39 3357062260 
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This hiking route is less suitable for children because some parts are quite steep. So be 
careful!!! 
 

1. Leave the campsite at the back of the main building (private road). At the main road turn 
left in the direction of Perticara. 

2. Where the road splits up, turn left towards Perticara. 
3. Next turn right to Perticara. 
4. After about 50m turn right to Monte Aquilone. 
5. In the sharp left bend, there is a small (rocky) path on your right. Take this path.  
6. After about 200m the path splits up at a fairly large rock. Stay left. 
7. Further along this path there are yellow plastic poles with signs on them. Now a there is 

a steep descent. At the third yellow pole (at the crossroads in de valley) go straight 
ahead and uphill. After a steep climb, turn left at the T-junction. This doesn’t seem right 
but it does go uphill. 

8. At a Y-shaped split-up, go right and uphill. Follow the Red-White-Red markings all the way 
tot he top. Sometimes these marks are a bit hard to find. The markings are often painted 
on trees as Red-White stripes. Try and see where you should go before you start 
climbing. 

9. From the top, take the same path back down. Now at the Y-shaped split-up go straight 
ahead. Downhill you should follow the red signs with a white triangle and two white 
circles.  

10. Follow this path alongside the fence. Pass the house en go lef tand downhill. 
11. Follow the road to the campsite. 

 


