Dag 2
Rondrit via o.a. het Parco Naturale Adamello Brenta
Welkom in Trentino, de poort van Italië, gelegen tussen de Dolomieten en het Gardameer.
In deze Noord Italiaanse regio ruik je de Alpen en proef je de Mediterranée.
Je kunt gaan genieten van een heerlijke Italiaanse keuken.
De streek is uitermate geschikt voor een bergvakantie en een watervakantie.
Hoog rijzen er de Dolomietentoppen boven je uit, het ideale gebied voor motorrijders, automobilisten,
wandelaars en fietsers die van een zeldzame natuur houden!
Tussen het groene landschap glinsteren een kleine 300 meren en de regio ligt bezaait met bossen,
meren en hoogvlakten. Trentino is ook uniek door de vormen en de verschillende kleuren van de
imposante Dolomieten.

Tenna ligt op een hoogte van 569 meter op een plateau met uitzicht op de twee grote meren van de
Valsugana, het Lago Di Caldonazzo, het warmste Alpenmeer en het Lago Di Levic.
Naast de mooie plaats tussen de heuvels, staat aan de ene zijde de Oostenrijks-Hongaarse burcht en
aan de andere kant het dennenbos van Alberé.
Vanaf de grote heuvel, heeft u onder de appelbomen zicht op de in de verte liggende BrentaDolomieten.
Vanaf Tenna komt je spoedig via de SP1 parallel met het meer van Caldonazzo te rijden, met een
wateroppervlakte van bijna 6 vierkante kilometer het grootste meer van Trentino.
Watersport is er een geliefde bezigheid zoals waterskien, roeien, windsurfen, zeilen en zwemmen.
Met een zomerse watertemperatuur van 20 tot 24 graden is het water natuurlijk erg aanlokkelijk.
Caldonazzo zelf bezit een historisch centrum met een oude kerk die bekend is om de fresco’s van
Bassano. Het dorp heeft een mijnbouw traditie en een fantastisch uitzicht over Valsugana.
Ruim vijf kilometer toert u langs de waterplas om vervolgens via de SS47 zicht te krijgen op Trento.
Trento is een stad van kunst en geschiedenis, met als bezienswaardigheden o.a. Castello Del
Buonconsiglo, de Neptunus fontein op het plein, de met fresco’s beschilderde huizen en de kerken
van het Concilie.
De cultuur druipt in de stad van de muren, want de kalender van Trento staat het gehele jaar vol met
evenementen, tentoonstellingen en shows. Door Trento loopt een keizerlijke route waaraan historische
gebouwen staan zoals oude torens en stadsmuren.
In de stad staan vier musea, een voor moderne kunst, een voor natuurwetenschap, een voor de
luchtvaart en natuurlijk het nationale museum in de Castello del Buonconsiglio.
Na Trento volgt het beklimmen van de Passo Bondone.
De berg Monte Bondone, vanwaar je een schitterend uitzicht hebt op de bergketens en de toppen van
heel Trentino, is spectaculair en is in de zomer één grote werkplaats van kunst, sport en natuur.
De Monte Bondone wordt ook wel de Alpe di Trento genoemd.

De berg is de ideale plek voor paardrijden, mountainbike en bergbeklimmen.
Deltavliegers maken er duizelingwekkende vluchten.
In het laagveen met het Riserva Naturale en het Giardino Botanico Alpino aan de rand van de SP25,
vind je meer dan tweeduizend planten- en bloemensoorten van vijf verschillende continenten.

De route gaat verder naar Lasino, waar renaissancehuizen uit de middeleeuwen staan en sporen van
Romeinse woningen zijn ontdekt.
Lasino heeft de Sint Pietro kerk uit 1537 met prachtige fresco’s. Verder liggen er de kapel del Santo
Crocifisso en de residence Ciani Bassetti.
De wandelaars kunnen een excursie maken naar bijna 2100 meter hoogte.
De beloning na de klim is vanaf de bergtop Palon, een schitterend uitzicht over de bergen van Trento
en Alto-Adige.

De SP84 brengt je verder naar het Lago di Toblino, maar eerst kom je in Calavino.
Calavino ligt ten westen van de Monte Bondone, in de Valle di Cavedine en bezit oude molens,
smidsovens en ambachtelijke werkplaatsen.
Bekend in Calavino is in juli het jaarlijkse geschiedenisfeest Palio dei Rioni.

Het meer van Toblino met het kasteel Toblino, is een van de mooiste plekken van Trentino.
Het kleine Alpenmeer ligt op een valleibodem, wordt omringd door een rietveld en is zowel van
biotopisch, botanisch als van ethologisch belang.
Het meer met haar betoverende waterspiegels ligt onder invloed van een zacht klimaat, waardoor er
o.a. olijven groeien. Het geheel geeft een romantisch gevoel.

Met grote slingers draait de SS237 weg van het meer, passeert Sarche, steekt de Sarca over en gaat
via de SP33 naar het stadje Stenico aan de voet van de Dos Della Forra.
Opvallend zijn er de adellijke woningen en de typische berghuizen.
Opgravingen hebben aangetoond dat het stadje al in de prehistorische tijd bewoond is geweest.
Het volgende plaatsje is Preore aan de voet van 1332 meter hoge Monte Amolo, vroeger het
belangrijkste dorp van het dal.
Je draait er de SP53 op en kunt gaan genieten van prachtige uitzichten ver weg van het
massatoerisme. Dit is de bergrug van de Dolomiti di Brenta de bosrijke Sabion-Tov-keten, waar ook
veel weiden liggen. Een klein dorp is het eerste dat je er tegenkomt, het heet Montagne.

Montagne in de Valle di Manez ligt aan de rand van het Parco Naturale Adamello Brenta en maakt
deel uit van de eeuwenoude Regola di Spinale e Manez.
De wegen worden er omringd door de spectaculaire berggroepen van de Brenta-Dolomieten en de
Adamello, waar veel wandelroutes zijn aangelegd. Er zijn moeilijke wandelingen bij die door de bergen
omhoog slingeren, waarbij het ondertussen genieten is van schitterende uitzichten.

Na Montagne kom je op de Passo Daone op 1209 meter hoogte en daal je af naar de Val Rendena,
Fisto en Spiazzo.
Spiazzo is het middelpunt van de Redena, ligt dicht bij Madonna di Campiglio en is mede daardoor
een geliefde vakantiebestemming.
Geniet van het prachtige landschap rondom Spiazzo aan de voet van de spectaculaire Dolomieten
van de Brenta en de bergengroep van de Adamello en de Presanella.
De SP236 gaat over in de SS239 en brengt je in Giustino aan de rand van het Parco Naturale
Adamello Brenta.
Giustino is een mooi plaatsje met mijnen en groeven waaruit ooit mineralen werden gehaald.
In een van de mijnen is het gemeentehuis gehuisvest. Opvallend is er ook de parochiekerk van Santa
Lucia uit 1212 met een prachtig altaar van Stefano Lamberti.
Giustino ligt bijna vast aan Pinzolo, een juweeltje in het Adamello Brenta Natuur Park, het grootste
beschermde natuurgebied van Trentino.
Het natuurgebied bestaat uit ongerepte natuur met ontelbare waterplassen en een bijzonder grote
diversiteit aan flora en fauna.
Giustino ligt ook aan de voet van de klim naar Madonna di Campiglio.
Excursies zijn er mogelijk naar de granieten top van de Adamello, de Presanella, de spectaculaire Val
di Genova en de Dolomietenspitsen van de Brenta.

De volgende plaatsen heten Pinzolo en Carisolo en liggen aan de ingang van de wilde Genova Vallei.
Bovenaan in de Val Rendena, ligt Carisolo, midden in het Parco Naturale Adamello Brenta.
In Carisolo kun je een glasmuseum bezoeken en een cursus glasblazen volgen.
Het ultramoderne waterbedrijf Acqua Minerale Surgiva is ook beslist een bezoek waard.
Je blijft de SS239 langs het 620 vierkante kilometer grote park volgen, waarin hert, ree, gems, arend
en onder andere de bruine beer leven.

De route loopt verder naar Madonna di Campiglio, een bekende toeristenplaats met een schitterende
omgeving op 1550 meter hoogte tussen de groep van de Brenta-Dolomieten en de gletsjers van de
Adamello en de Presanella.
Madonna di Campiglio is een geliefde verblijfplaats van de adel zoals in het verleden prinses Sissi en
keizer Franz-Joseph er verbleven.
Ook deze plaats is door het toerisme ontdekt en is nu een paradijs voor skiërs en wintersporters.
Om Madonna di Campiglio zijn voor de zomergasten maar liefst 450 kilometer aan wandel- en
mountainbike paden aangelegd. De omgeving is er bezaaid met meren, valleitjes, beekjes, weilanden
en berghutten.

De SS239 draait na Madonna di Campiglio kilometers lang door het Parco Naturale Adamello Brenta
en komt in de toeristenplaats Folgarida in de Val di Sole.
Water is het belangrijkste element van de omgeving met meer dan honderd meren en rivieren, je kunt
er raften en kanoën.

Aan het einde van de Val di Meledrio ligt Dimaro, ook een toeristenplaats.
Opvallend zijn er het aantal stenen fonteinen en oude kerken zoals die van San Lorenzo uit de
vijftiende eeuw en San Giovanni Battista uit 1751.
De Torrente Noce stroomt langs het dorp en is gewild bij de rafters.

Naast de vlakte van Monclassico tegenover de Brenta-Dolomieten, ligt het toeristenstadje
Monclassico.
Je volgt er kilometers lang de SS42 die parallel met de Torrente Noce loopt en komt bij het Lago Di
Santa Giustina.
Het meer van Santa Giustina ligt in het centrum van Val di Non en is gevormd door de verwezenlijking
van een imponerende dijk die gebouwd is tussen 1943 en 1951.
De 182 miljoen kubieke meter water van het 8 kilometer lange meer wordt gebruikt voor het opwekken
van elektriciteit.

Om het meer heen gaat de tocht naar Tuenno, dat waarschijnlijk uit de prehistorie dateert en in een
uitgebreid fruitteeltgebied ligt.
Mooie houten altaren en een prachtige drieluik is er in de Sint Emerenziana kerk uit 1400 te bekijken.

Je volgt na Tuenno de oude Romeinse weg naar Flavon, in het lagere gedeelte van het Val di Non.
De vallei stond vroeger vol kastelen, waarvan nu nog overblijfselen staan van Castel Flavon, Coredo
di Castel Valer en Spaur.
e

In Flavon is het hoogtepunt de kerk Natività di San Giovanni Battista uit de 16 eeuw. Het bedehuis
bezit een Renaissance portaal, een gotische klokkentoren en een houten altaar uit de 17e eeuw.

De tocht gaat verder langs de andere zijde van het Parco Naturale Adamello Brenta naar
Mezzolombardo dat aan de voet van de Piana Rotaliana ligt.
Het is een van de mooiste wijngaarden van Europa.
Mezzolombardo is beroemd om de vele tradities in wijn.
Het bezit een oude cultuur die uitsluitend op wijnbouw is gebaseerd.
e

e

De SS43 wordt omzoomd door adellijke huizen uit de 18 en 19 eeuw.

Je steekt er de Torrente Noce en de Adige over en volgt de SS12 naar Lavis, een plaats waar veel
Romeinse munten en barbaarse tombes zijn gevonden.

De tocht gaat verder naar Cembra, de hoogst gelegen wijnkelder van Italië.
Het oude Cembra ligt op een hoogvlakte in een prachtig natuurgebied.
Op de uitgeholde vallei met terrasvormige hellingen, worden druiven geteeld die de beroemdste
wijnen van Trentino opleveren: de Pinot Nero, de Schiava en de Müller Thurgau.
De Cantina della Valle di Cembra, produceert met name de gewaardeerde Müller Thurgau.

Beroemd is in Cembra ook de "Canta dei mesi", een jaarlijkse carnavalsoptocht met maskers.
Cembra ligt bijna vast aan het schilderachtige dorp Faver aan de voet van Monte Avvoltoio.
Ook in Faver staan de hellingen vol met wijnranken. Bekent zijn er de distilleerderijen van grappa.

Je volgt na Faver de Provincialeweg die overgaat in de SP107 en je in het toeristische, levendige en
nijverige stadje Pergine Valsugana in het bovenste deel van Valsugana brengt.
De plaats stamt uit de Middeleeuwen en heeft zich in de Renaissance verder ontwikkeld.
In het centrum staat een van de mooiste woonwijken uit de Renaissance tijd met verschillende
kunstwerken.
Volgens eeuwenoude traditie, worden op de heuvels nog steeds bosvruchten verbouwd.
Buiten het stadje liggen prachtige meren zoals Pudro, Madrano, Canzolino en Levico.

Enkele kilometers verder komt Tenna in zicht en is een uitzonderlijke tocht afgesloten.
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