
 

Vliegen naar Italië (2023, Le Marche)  

La Vecchia Scuola is gemakkelijk te bereiken met het vliegtuig. We zitten op 40 minuten van het 
vliegveld Falconara (Ancona).  Ryanair vliegt naar Ancona vanaf Dusseldorf Weeze en Brussel 
Charleroi.  

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

En je kunt ook op andere vliegvelden in Italië aanvliegen zoals Bologna, Rome en Perugia met o.a. 
Transavia, Ryanair en KLM.  

Vanaf Pescara is het 2 uur naar La Vecchia Scuola. De luchthavens in Rome en Bologna zijn op 2 tot 3 
uur rijden van de accommodatie vandaan.  

 

Auto huren 

Een auto huren in Le Marche kan bij Sunny Cars. Zij geven all-in prijzen en zijn aangesloten bij de 
ANVR en SGR. Open het zoekvenster van Sunny Cars via deze link.  

 

Ryanair 

* Dusseldorf Weeze - Ancona 

* Dusseldorf Weeze - Pescara 

* Brussel Charleroi – Ancona 

* Brussel Charleroi - Pescara 

* Brussel Charleroi – Bologna 

* Brussel Zaventem – Rome Fiumicino 

* Eindhoven – Rome Ciampino 

Transavia 

* Eindhoven - Bologna 

* Rotterdam - Perugia 

* Rotterdam - Rome 

KLM 

* Amsterdam – Bologna of Rome 

* Eindhoven – Bologna of Rome 

https://partner.sunnycars.nl/ak/3315373/


 

 

Lufthansa 

* Amsterdam – Ancona (met overstap in München) 

 

 

Met het openbaar vervoer 

Dit is een handige website voor bus – en of treinverbindingen. 

 

Vliegen op Rome of Bologna? 

Combineer een bezoek aan Le Marche met een citytrip in Bologna of Rome.  

Lees hier de top 5 die je moet gaan zien in Rome en dit zijn de hoogtepunten in o.a. Bologna.  

 

Hotel in Rome of Bologna? 

Op zoek naar een hotel? Dit hotel in Rome ligt op 300m loopafstand afstand van het Colosseum en 
biedt comfortabele kamers en een goede service voor een prima prijs. 

Dit historische 4 sterren hotel ligt in het hartje van Bologna. Het Piazzia Maggiore ligt op zo’n 
driehonderd meter en de toren van Asinelli achterom de hoek. 

 

 

https://www.omio.nl/
https://lemarchebedandbreakfast.com/italie/reizen/bezienswaardigheden-rome
https://lemarchebedandbreakfast.com/italie/reizen/de-21-mooiste-plekken-in-italie
https://www.booking.com/searchresults.en.html?auth_success=1&group_adults=2&aid=7912780&no_rooms=1&city=-126693
https://www.booking.com/hotel/it/hotel-corona-d-oro.en.html?aid=7912780&no_rooms=1&group_adults=2

