
 

Spoleto is voorzien van ondergrondse roltrappen en loopbanden,  die je comfortabel van de ene naar 

de andere kant van de stad brengen. Vanaf de parkeerplaats loopt zo’n band naar het centrum van 

de stad, nar het Piazza della Liberta. 

Vanaf het Piazza della Liberta volg je de Via F. Brignone in oostelijke richting. Vervolgens sla je linksaf 

de Via Arco di Durato in, waardoor je vanzelf op het Piazza del Mercato komt. Je loopt nog even 

verder rechtdoor en slaat op de Via di Fontesecca rechtsaf. Aan de linkerkant ligt de Sant’Eufemia 

Diocesana. Je slaat vervolgens linksaf en loopt de trappen af in de richting van het Piazza del Duomo 

met de kathedraal Santa Maria Assunta. 

Je loopt de trappen weer omhoog en slaat dan linksaf in de richting van La Rocca, de burcht. Vanaf 

het Piazza B. Campello loop je onderlangs de kasteelmuur naar links over de Viale M. Gattaponi. 

Halverwege neem je de lift, die je naar boven naar de burcht brengt. Je kunt rondom de burcht lopen 

en genieten van het uitzicht over Spoleto.  

Aan de achterkant van de burcht heb je uitzicht op de grote boogbrug Ponte delle Torri (230 meter 

lng, 70 meter hoog) die over de rivier de Tessino naar het Fortezza dei Mulini loopt. Na de 

aardbevingen van 2016 is de brug afgesloten voor publiek. 

Om weer naar beneden te komen kun je opnieuw de lift nemen, maar je kunt ook de straatweg 

nemen die aan de achterkant van de burcht omlaag loopt. In beide gevallen kom je weer uit op het 

Piazza Campello. 

Je loopt weer terug naar het Piazza del Duomo, waar je door de Via del Duomo (onder aan de 

trappen) in de richting van het Piaza Mentana loopt. Vandaaruit ga je verder naar het Piazza San 

Domenico met de gelijknamige kerk. 

Van hieruit keer je weer terug naar de dom en vervolgens via het Piazz del Mercato en de loopband 

weer naar de parkeerplaats. 

In de benedenstad ligt het Amfiteatro Romano. Dit bouwwerk staat op dit moment in de steigers en 

kan daardoor dit bezichtigd worden. 



 

 


