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1. Met de auto naar Novafeltria. In Novafeltria richting Sansepolcro. 
2. Daarna richting Maiolo 200 m voorbij de stoplichten scherp links (tegenover ziekenhuis). 
3. 1e weg rechts, voorbij Carabinieri 1e weg links, 1e weg rechts en weer 1e weg links. 
4. Over de brug van de Valmarecchia direct linksaf richting Maioletto. 
5. Naar ca. 1300 m rechts richting Maioletto 
6. Dit is een smalle verharde weg. De weg eindigt bij een huis met een tuin. Er staat een 

hek voor. Rechts ligt een klein grasveld waar geparkeerd kan worden. 
7. Er staat een geel bord met zwarte letters: ROCCA. Auto parkeren en te voet het 

karrenspoor volgen dat rechts van het huis loopt. Karrenspoor wordt smal bospad, met 
vele hindernissen zoals omgevallen bomen etc. en steile klimmen. 

8. Als het pad dood lijkt te lopen (na 45 minuten wandelen)  is er circa 30 meter eerder een 
touw aan de rotsen met knopen. Klim via het touw omhoog. Daarna op handen en 
voeten verder klimmen. Op de top staat de ruïne van het kasteel met een schitterend 
uitzicht  op San Leo, Talamello en Perticara. 

9. Daarna dezelfde weg terug!! De doorgaande route is 3 uur lopen! 
 
Route is niet geschikt voor kleine kinderen en gevaarlijk als het recent geregend heeft. Stevig 
schoeisel en water nodig! 
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Duration: ± 1 hour. 
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1. Drive by car to Novafeltria. At the T-junction turn right in the direction of Sansepolcro. 
2. 200m past the traffic lights (the hospital is on your right) go left. 
3. Take the first street on your right, past the Carabinieri, then the 1st left, 1st right and the 

1st left again. 
4. Cross the bridge over the Marecchia en turn left in the direction of Maioletto. 
5. After about 1300m turn right to Mailolatto 
6. This is a small road which ends at a house with a garden. There is a fence in front of the 

house. On your right there is a small parking area (grass). 
7. There is a yellow sign with black letters: ROCCA. Park your car and continue on foot. 

Take the trail which is on the right side of the house. This trail will change into a small 
path with a lot of obstacles, such as fallen trees, and steep climbs. 

8. When the path seems to end (after about 45 min), go back for approximately 30 meters: 
there is a rope (with knots) attached to the rocks. Climb uphill while using the rope. Be 
careful and use both your feet and your hands ☺ At the top you will find the ruin of the 
castle with a magnificent view of Talamello, San Leo and Perticara.  

9. Go back the same way! If you decide to move onwards be prepared for a 3 hour walk. 
 
This route is not suitable for small children and i t’s dangerous just after rain. We 
recommend hiking shoes. Bring enough water. 


