
 

Vliegen Italië (2020, Le Marche) 

La Vecchia Scuola is gemakkelijk te bereiken met het vliegtuig. 

Ryanair vliegt rechtstreeks vanaf Düsseldorf Weeze (net over de grens bij Nijmegen) en Brussel 

Charleroi naar zowel Ancona als Pescara. Vanaf Ancona is het 40 min. rijden en vanaf Pescara 2 uur 

naar La Vecchia Scuola.  

Vanuit Nederland kun je vliegen vanaf Amsterdam en Eindhoven naar zowel Rome als Bologna. Deze 

luchthavens zijn op 2 tot 3 uur rijden van La Vecchia Scuola vandaan. Beschikbare vluchten komen 

van Transavia en KLM, maar ook budget airlines Easyjet en Vueling bieden vluchten aan. 

Lufthansa heeft meerdere dagelijkse vluchten vanuit Amsterdam naar Ancona met een overstap in 

München.  

Nieuw in 2020 is de vlucht Rotterdam/Den Haag op Perugia met Transavia. 

 

Tip:  

Leuk om onderweg nog een tussenstop te maken in bijvoorbeeld San Marino. Of combineer een 

vlucht op Bologna of Rome met enkele dagen citytrip. 

 

Overzicht met mogelijke verbindingen   

(1) Met Ryanair 

• Van Düsseldorf‐Weeze naar Ancona: 

maandag en vrijdag (30 maart tot 23 oktober). 

• Van Düsseldorf-Weeze naar Pescara: 

woensdag en zaterdag (van april tot november) 

• Van Brussel‐Charleroi naar Ancona: 

maandag en zaterdag (van november tot april). 

maandag, woensdag en vrijdag (van april tot november). 

• Van Brussel‐Charleroi naar Pescara: 

maandag, woensdag, vrijdag en zondag (van april tot november). 

dinsdag, donderdag en zondag (van november tot april). 

• Van Brussel‐Charleroi naar Bologna: 

dagelijks het gehele jaar. 



• Van Brussel‐Zaveltem naar Rome: 

dagelijks het gehele jaar. 

• Van Eindhoven naar Bologna: 

dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag (hele jaar door). 

• Van Eindhoven naar Rome: 

dagelijks (van april tot november) 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (van november tot april). 

    

(2) Met Transavia 

• Van Eindhoven naar Bologna: 

maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag (van april tot november). 

• Van Rotterdam/DenHaag naar Perugia: 

woensdag en zaterdag (van april tot november). 

 

(3) Met KLM  

• Van Amsterdam naar Bologna: 

Dagelijks (hele jaar door).  

• Van Amsterdam naar Rome: 

Dagelijks (hele jaar door).  

 

(4) Met Lufthansa 

• Van Düsseldorf naar Ancona (overstap München): 

Diverse (wisselende) dagen in de week (hele jaar door). 

 

(5) Met Easyjet  

• Van Amsterdam naar Rome: 

Diverse (wisselende) dagen in de week (hele jaar door). 

 

(6) Met Vueling 

• Van Amsterdam naar Bologna: 

Diverse (wisselende) dagen in de week (hele jaar door). 



• Van Amsterdam naar Rome: 

Diverse (wisselende) dagen in de week (hele jaar door). 

 

Voor bus – en of treinverbindingen: https://www.omio.nl/ 

 

En mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te bellen of te mailen. 

 

Un caro saluto, 

 

Jurgen & Gonnie Linssen 

La Vecchia Scuola 

M. +39 331 478 2959 

 

Download het nieuwe Ebook over Le Marche.  

Zie hier onze speciale arrangementen die we aanbieden op La Vecchia Scuola.  

En bekijk onze website en volg ons Facebook of Instagram! 

 

 

https://www.omio.nl/
http://lemarchebedandbreakfast.com/omgeving/
https://www.lemarchebedandbreakfast.com/nieuws/
http://www.lemarchebedandbreakfast.com/
https://www.facebook.com/lemarchebedandbreakfast/
https://www.instagram.com/lavecchiascuola_lemarche/

