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Castelfranco di Sotto
Castelfranco di Sotto, gelegen in de uitlopers van Cerbaie, is
een van de gemeenten in het leder district, een gebied waar ze
produceren schoeisel en lederwaren en leder uitgevoerd over
de hele wereld.
Als je veel verlies van haar middeleeuwse structuur,
Castelfranco heeft voortgeduurd de stedelijke structuur van de
Romeinse periode, met twee hoofdwegen die elkaar kruisen in
een rechte hoek ten opzichte van de vier deuren die door de
Bell Tower, de enige overblijfselen van middeleeuwse tijden.
Andere punten van belang zijn denken aan de Town Hall,
voorheen bekend als de Kanselarij, de collegiale kerk van SS
Peter en Paul
(1284) en
de
Acade
mie van de Zusters van St. Matthew
(XVII).
De tentoonstellingen van archeologische en Castelfranco
Orentano illustreren de stadia van de menselijke nederzetting in
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het gebied vanaf de prehistorie tot de renaissance. Als het
eerste beschrijft de geboorte van Castrum Franchum met
muurschilderingen en gipsverband, de tweede presenteert
educatieve panelen en kunststof prehistorie, de periode
Etruskische en Romeinse.
staat bekend als het land van patissiers, een traditie die
dateert van toen de inwoners hadden om te emigreren op zoek
naar werk in Italiaanse steden, het werken in restaurants en
bakkerijen. Orentano gebeurt hier sinds 1968, het Festival van
de
soezen:
het einde van augustus de banketbakkers produceren
recordbrekende sculpturen gemaakt van suiker, boter, eieren
en meel.
Onder de gebeurtenissen zal het signaal van de volledige
evenementenkalender van de Castelfranchese zomer
(juni-juli) en hoger, de derde zondag in mei, de oorspronkelijke
Palio van kleine boten met wielen, concurrerende sterk gevoeld
door de vier historische wijken die concurreren voor de wegen
&quot;roeien.&quot;
Rond de hoofdstad, in het Natuurreservaat Montefalcone,
en bossen zijn heuvels doorkruist door een netwerk van paden
voor wandelen en fietsen
CAI.
Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van bergen,
en gebieden Vallini wetlands. Binnen de perimeter van het
reservaat, op Staffoli, is er een picknickplaats voor het publiek.
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