
 

 

Autoroute Le Marche – Ascoli Piceno 

 

Route 2:  75 km 

Ascoli Piceno 

 

De provinciehoofdstad Ascoli Piceno behoort tot de mooiste steden van 

Italië. Het oude middeleeuwse centrum is nog bijna helemaal intact. 

Hoogtepunten zijn het Piazza del Popolo met het enorme Palazzo dei 

Capitani del Popoli en de kerk van San Francesco, de Duomo en het 

plein ervóór met zijn fonteinen. Verder zijn er nog een oude brug over 

de Tronto, de Ponte di Solesta en de resten van een Romeins theater. 

De andere toeristische trekpleister van de provincie is het Parco 

Nazionale Sibillini. De bergweiden staan bekend om hun vele soorten 

planten, waaronder Edelweiss. In het park ligt het kristalheldere meer 

Lago di Pilato, wandelbestemming van velen. Twee bergpassen 

brengen de automobilist een eind op weg; de Forca Canapine (1543 

m.) en de Forca di Presta (1536 m.). Beide liggen op de grens met 

Umbria. 

Aquasanta Terme 

 

 

De stad Acquasanta Terme is bekend om zijn zwavelbaden, die elk jaar 

toeristen uit heel Midden-Italië trekken. Ook zie je het Castel di Luco, 

gebouwd in de XIV eeuw om de stad te verdedigen. 

Arquate del Tronto 

 

De verre omtrek van Arquata del Tronto is onmiskenbaar tegen de 

achtergrond van de bedwelmende Monte Vettore. Het torent hoog uit 

boven de oude stad door de 13e eeuwse Rocca, of fort, dat eens de 

belangrijke weg beneden bewaakte. 

Bezoek de indrukwekkende Torre Civica, of civic toren en de kerken 

van de Annunziata en San Pietro. 

Amandorla

 

De stad werd gesticht in 1248 uit de unie van drie kastelen: Leone, 

Marrubbione en Agello.  De belangrijkste bezienswaardigheid is de kerk 

van St. Augustine (15de eeuw), met een gotische portaal en een 

klokkentoren ontworpen door Pietro Lombardo .  Het Palazzo del 

Podesta dateert uit 1352. 

 

 



Sarnano

 

 

De moderne stad is over het hoofd gezien door zijn rustige, nogal 

sobere, middeleeuwse Borgo, bekroond door twee stevige torens. Een 

steile, kronkelende straat leidt tot een verleidelijke klein plein, het 

Piazza Alta, geflankeerd door de kerk van Santa Maria Assunta en de 

middeleeuwse gemeentelijke gebouwen - Palazzo del Popolo met zijn 

fraai versierd gotisch-romaanse portaal, de Torre Civica, het Palazzo 

dei Priori en de Palazzetto del Podesta. De meer recente Palazzo 

Municipale, herbergt een kleine kunstgalerie o.a. Madonna met Kind 

met twee engelen door Vittore Crivelli, de jongere broer van de 

beroemde Carlo. 

San Ginesio 

 

 

 

Het mooie centrale plein is vernoemd naar de beroemdste voorouder  

van de stad, Alberico Gentili (1552-1608), hoogleraar burgerlijk recht 

aan de Universiteit van Oxford en oprichter van de beginselen van het 

internationaal recht. 

Een prachtige collegiale kerk .Het romaanse portaal wordt bekroond 

door een hoogst ongebruikelijke baksteengotiek gevel terwijl de toren 

aan de ene kant een "ui" koepel heeft. Binnen ziet u een crypte die is 

versierd met prachtige fresco's van Lorenzo’s Salimbeni (1406). 

De rest van de stad heeft zijn oorspronkelijke middeleeuwse plan en 

wanden evenals vele vroege gebouwen behouden. Deze omvatten twee 

kerken - de 10e eeuwse kerk van San Michele en de 13e eeuwse 

Romaanse kerk van San Francesco - en twee van de vijf ziekenhuizen. 

Het Ospedale di San Paolo, met zijn prachtige loggia met twee 

verdiepingen en gesneden hoofdstenen, net binnen de ingang van de 

stad, is bijzonder opmerkelijk. 

Caldarola  

 
 

Zoals met zo veel andere Italiaanse steden, is Caldarola onlosmakelijk 

verbonden met de lotgevallen van een familie. De familie Pallotta 

produceerde vier kardinalen en bereikte zijn hoogtepunt in het laatste 

decennium van de 16e eeuw, toen kardinaal Evangelista Pallotta het 

familiekasteel omvormde tot zijn zomerresidentie. 

De familie is nog steeds eigenaar van het kasteel en heeft het 

opengesteld voor het publiek. De prachtige collegiale kerk, die in de 

buurt staat dateert ook uit deze periode, met diverse schilderijen van 

de familie De Magistris, met belangrijke lokale schilders die hier leefden 

in de 16e & 17e eeuw. 

 

 


