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NAWIGATOR Marche

WYBRZEŻE
ADRIATYKU

skiego sympozjum Scultura Viva
tworzą swoje prace w kamieniach
falochronu. Jest ich już ponad 160.

W Marche nie brakuje pięknych, różnorodnych plaż. Są tu zarówno tętniące życiem kurorty, jak i spokojne,
malownicze miasteczka otoczone dziką przyrodą. San Benedetto
del Tronto i Portonovo ukazują dwa
odmienne oblicza nadmorskiej
części regionu.
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Portonovo
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San Benedetto del Tronto

W prowincji Ascoli Piceno, przy
granicy z Abruzją, w 1932 r. architekt Luigi Onorati posadził niemal
8000 palm na odcinku 4 km. Imponująca promenada to obecnie znak rozpoznawczy San Benedetto del Tronto, które przez stulecia było jednym
z najważniejszych portów rybackich
nad Adriatykiem. Do tej pory o świ-

W centralnej części wybrzeża tuż obok stolicy regionu Ankony znajduje się prawdziwa oaza spokoju. Portonovo leży
u podnóża Monte Conero, porośniętej drzewami truskawkowymi, dębami i piniami. Na szczycie wzgórza
odkryto ślady paleolitycznej osady.

Z białymi kamienistymi plażami komponują się zabytki: średniowieczny kościół Santa Maria di Portonovo
czy wieża strażnicza z XVIII w.

cie odbywa się tu targ rybny. Długa,
szeroka, piaszczysta plaża zachęca do
spacerów. Kierując się na południe,
dotrzemy do niezwykłej galerii sztuki
– uczestnicy dorocznego rzeźbiar-

Dojazd

Nie ma bezpośrednich
połączeń lotniczych
z Polski. Można jednak

polecieć do Rzymu

i na lotnisku wsiąść

do autokaru linii Marche
Rome lub Start. Z portu
lotniczego Fiumicino
(z Warszawy latają Alitalia
i Wizz Air – bilet powrotny
od 300 zł) do Ascoli Piceno
dojedziemy w ok. 3-4 godz.
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(od 36 EUR w obie strony).
Dojazd z lotniska Ciampino
(Ryanair z Krakowa,
Warszawy i Wrocławia – od
350 zł) do San Benedetto
Del Tronto kosztuje 37 EUR
w obie strony. Szczegóły:
www.romamarchelinee.it
www.startroma.it

Kuchnia

W Ascoli Piceno warto zajrzeć do specjalizującej się

w daniach mięsnych restauracji Il Desco i napić się anyżowego likieru
w Caffè Meletti.
www.ildescoristorante.it ,
Noclegi
www.caffemeletti.it
Dwójka ze śniadaniem
Nad morzem
WARTO w 4-gwiazdkowym hotelu
wiedzieć! Smeraldo w San Benedetto
spróbujmy
owoców morza
del Tronto od 99 EUR.
– np. w restauracji
www.smeraldosuitehotel.com
Il Laghetto przy plaży
W Excelsior la Fonte
w Portonovo.
w Portonovo – od 120 EUR.
www.illaghetto.com
www.excelsiorlafonte.it
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Np. w Montegranaro, położonym nieopodal Fermo,
niemal wszyscy mieszkańcy zajmują się szewstwem.
Rodzinna tradycja sięga XVIII w. Ręcznie robione buty można zamówić np.
u Fausta Ripaniego (na zdj.):
www.faustoripani.com

Teatry – opera

WARTO
ZOBACZYĆ
Fermo
Historia położonego na
wzgórzu miasta (na zdj.)
sięga starożytności. Z czasów rzymskich zachowały
się antyczny teatr oraz mo-

Marche bywa określane mianem „krainy stu teatrów”. Jest ich tu 113,
z czego 70 zabytkowych w kształcie podkowy. W Pesaro urodził

się Gioacchino Rossini.

W sierpniu organizowany
jest festiwal jego imienia.
www.rossinioperafestival.it
Urodą wyróżnia się otwarty
w 1790 r. Teatro dell’Aquila

Montegranaro

MAŁGORZATA STRASZEWSKA

Włochy słyną z produkcji butów, a najwięcej powstaje ich w Marche.

w Fermo z sufitem pokrytym freskami.
Znakomitą akustykę ma
neoklasycystyczny amfiteatr Arena Sferisterio w mieście Macerata (na zdj.).
www.sferisterio.it

do ramki
atrakcje

REKLAMA

Kompleks obejmuje 30 pomieszczeń
i ma powierzchnię aż 2000 m2.
Uwagę zwracają też imponująca
gotycko-romańska
katedra oraz największa w Marche biblioteka działająca od
XVII w. Z miasta można
podziwiać fantastyczne widoki na okoliczne wzgórza.
www.comune.fermo.it

MAŁGORZATA STRASZEWSKA

numentalne podziemne cysterny na wodę.
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