Dag 3
Rondrit over de passen: Cereda, Di Brocon, Duran, Rolle en Valles.
Deze tocht staat in het teken van de Dolomieten, dus de bergen.
De Cereda met een hoogte van 1361 meter, Di Brocon 1616 meter, Duran 1601 meter, Rolle 1989
meter en de Valles met 2033 meter de hoogste, dit wordt genieten.
De tocht begint langs het meer van Levico.
Het meer is een waterplas in de vorm van een fjord en is toeristisch erg in trek.
De bijbehorende plaats Levico Terme is net zo toeristisch en dat komt niet op de laatste plaats
doordat het een bekend kuuroord is.
De therapeutische werking van het arseen- en ijzerhoudende water is uniek in Italië.

Achter Levico aan de SP11 op 1500 meter hoogte, ligt Vetriolo midden in de naaldbossen.
Het thermale water sijpelt daar uit de rotsen. Buiten het kuren, kun je er ook genieten van een
bruisend nachtleven en lekker slenteren langs kastelen of door het oude centrum.

De SS47 slingert door het mooie landschap en komt in Novaledo, een landbouwdorp waar aan de
Oude Rijksweg twee kerken staan, een uit 1723 en een uit 1724.

Je blijft de weg volgen tot in de opvallende rivierstad Borgo Valsugana, waar de Brenta doorheen
stroomt. Boven de stad steekt het schilderachtige kasteel Castel Ausugum uit.
Het is een stad om eens lekker doorheen te wandelen en te genieten van de winkels met hun
traditionele producten, de drie aanwezige kerken en de Venetiaanse brug over de Brenta.
Borgo Valsugana bezit ook een museum over de Eerste Wereldoorlog.

Het water ga je de komende kilometers tot in Grigno begeleiden, waar je op de Marcesina-hoogvlakte
aankomt.
Grigno is een vakantieplaats met bossen, weiden en veel natuurlijke grotten.
Bezienswaardigheden zijn er de Bigonda grotten, de Calgeron grotten, de kerk van San Ulbarico della
Vecchia Pieve di San Giacomo Maggiore, de kerk van San Antonio da Padova, de Castelloni di San
Marco, de biotoop Fontanazzo en de berghut Dalmeri op de Marcesina-hoogvlakte.
Als je van bergbeklimmen houdt, dan is de Falesia alla Curva je uitdaging.
Een uitdaging ligt enkele kilometers verder ook voor jou klaar, het draagt de naam Passo Rolle
De Rolle Pas verbindt San Martino di Castrozza met de andere valleien van de Dolomieten.
Boven de pas steken de indrukwekkende Cervino delle Dolomiti uit, het zijn de 3186 meter hoge
Cimon della Pala en de 3192 meter hoge Cima Vezzana.
Dit is bij uitstek de plek voor de beste bergbeklimmers, hier liggen voor hun enkele van de
allermooiste uitdagingen.

Excursies kun je vanaf hier maken naar Val Venegia, waar de Rio Travignolo met enkele uiterst
zeldzame bloemensoorten stroomt. Je kunt er lekkernijen kopen en de plaatselijke keuken proeven.
Prachtig zijn ook de excursies met een adembenemend uitzicht op de noordkant van de Pale groep.
Vergeet ook de kleine meren van Laghetti di Colbricòn niet, waar op de oevers nog restanten van
prehistorische nederzettingen staan.
Overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog zoals loopgraven en uitkijkposten, vind je in Capanna
Cervino. Een laatste bezoek is natuurlijk aan de schilderachtige overbekende Baita Segantini.
Langzaam zakt u naar de Primiero Vallei, waar Transacqua ligt.
De stad heeft een zonnige ligging en biedt uitzicht over de Palagroep, het is de grootste stad van de
vallei. De stad is ook bekend om haar streekproducten.

Ongeveer een kilometer verder ligt Siror aan de voet van Sass Maor, het meest noordelijk gelegen
dorp in de vallei van Primiero. De Sass Maor is een top van de Pala groep.
Het gebied rond Siror bestaat uit grote bergweiden en bossen met tientallen paden om rustige
wandelingen te maken. Siror ligt tegen het Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino aan en
heeft een oud centrum met aparte fonteinen.
Bekend zijn er de kerstmarkten en het Gran Festa del Desmontegar aan het eind van de zomer.

Je vervolgt de route over de Passo Rolle door het Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
naar San Martino di Castrozza een vakantieplaats.
Je wordt er begroet door bossen en rotsachtige punten van de Pala groep.
Vooral Britse en Duitse bergbeklimmers vertoeven er.
Bekijk er de zonsondergang eens, alle bergen kleuren dan roze.
Het prachtige Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino is ruim dertig jaar een beschermd
gebied, het wordt ook wel “Het park van de violen” genoemd.
Het park staat namelijk over de hele wereld bekend om de rode spar die zeer geschikt is voor het
maken van muziekinstrumenten.
In het park is het genieten van het intense groen van de eeuwenoude wouden, het felle groen van de
talloze weilanden, het roze van de Dolomieten van de Palle di San Martino, het donkere rood van de
rotsen van de Lagorai en dan nog het blauw van de meren.

In dit gedeelte van Trentino zijn de Dolomieten het hoogst en hebben spectaculaire vormen.
Na het park kom je op de Passo Valles, die de verbinding vormt tussen het Valle di Fiemme en het Val
del Bios. De pas is ook de scheiding tussen de Italiaanse provincies Trent en Belluno.
Na de pas rijd je Falcade binnen, het wintersportgebied van de streek.
Het prachtige landschap van de Dolomieten vergezelt de skiër over de pistes met enkele van de
bekendste toppen: de Marmolada, Cime d'Asta, Civetta en Pelmo en de groep van de Pale di San
Martino. In het gebied liggen meer dan 74 km pistes en er zijn 19 ultramoderne skiliften.
Bij Falcane begint ook de Passo San Pellegrino, een brede Alpenpas die Trentino van de provincie

Belluno scheidt. Excursies zijn mogelijk over de Costabella helling en de keten van Monzoni, maar ook
naar de Col Margherita en Cima Bocche gebieden waar u over verbindingswegen loopt uit de Eerste
Wereldoorlog.

De route daalt over de SP346 die overgaat in de SR203 naar Agordo, waar je de Passo Duran
opdraait.
Over een afstand van ± 13 kilometer klimt de weg 1000 meter, met hellingspercentages van 14%.
Bij Don begint de ruim 12 kilometer lange beklimming van de Forcella Staulanza.
Het is een prachtige beklimming met stijgingen van ± 10%, waarna je op de Passo Cereda komt.

De SS347 brengt je naar Tonadico met een wilde natuur, een heerlijke plek om te verblijven.
Tonadico is de oudste plaats van de Valle del Primiero, heeft muurschilderingen en kleine houten
hooischuurtjes.
Het dorp organiseert verschillende evenementen en festivals, zoals het Gran festa del Desmontegar.
Net als in Oostenrijk wordt dan het terugkeren van de koeien naar de stallen gevierd.

De Via Molaren brengt je na Tonadico naar het vakantieplaatsje Mezzano in de Primiero.
Het plaatsje biedt prachtige uitzichten op de bergtoppen van de Dolomieten. In de omgeving zijn
archeologische vondsten uit de prehistorie gedaan.
Een wandelpad loopt naar de val de Stua, vanwaar je een prachtig uitzicht krijgt op het
amfitheater van de Pale di San Martino, de omringende bergen en de Val Noana met woeste
bergkloven, watervalletjes en een stuwmeer.
Het uitzicht vanaf de SP79 is prachtig en brengt je naar Passo di Brocon, dat tussen de dalen van
Vanoi en Tesino op een hoogte van 1616 meter ligt.
De pas is breed en over een afstand van vier kilometer vlak.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een strategisch punt met ondergrondse bunkers en
loopgraven. Ze zijn nog steeds zichtbaar en werden door het Oostenrijkse leger gebruikt.
In deze streek wordt de DOC kaas zoals Asiago en Grana Padano gemaakt
De volgende plaats is Castello Tesino, waar veel te beleven is.
Je vindt er bossen, berghutten, grotten, Castello Tesino, het Cascatella Park, de Celano hoogvlakte
en een natuurlijke botanische tuin in de Lagorai met meer dan 300 verschillende soorten bloemen.
Breng ook een bezoek aan het kerkje van Sant'Ippolito uit de vijftiende eeuw met fresco's, de
Romeinse brug, de opgravingen van de Reti beschaving en het houtmuseum.
Door Castello Tesino loopt één van de belangrijkste Romeinse wegen, de Via Claudia Augusta
Altinate.
Tussen de Monte Agaro en de Monte Coppolo liggen in een wilde bergkloof de grotten van Castello.
Er zijn, na vele duizenden jaren, stalagmieten, stalactieten en andere vormen ontstaan in allerlei
betoverende kleuren, het is net een sprookjeswereld.
De holte wordt door de inwoners "Bus de la Lore" genoemd.

De tocht volgt de SP78 en komt in Pieve Tesino, waar de woningen verspreid over de hellingen van
de Monte Silana staan. In het noorden van het stadje kijk je op de 2847 meter hoge granieten Cima
D'Asta, erg geliefd bij de bergbeklimmers. Er staat een museum en er ligt een golfcentrum.

De Via Roma komt in Bieno, waar de beste steenhouwers vandaan kwamen.
In Maso Weiss staan eeuwenoude lindebomen en er is een waterval met de naam Pisson.

Aan de oevers van de Chieppena en op de kammen van de berg ligt Strigno, omringt door groene
heuvels en fruitbomen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het helemaal verwoest en weer opgebouwd,
waarbij het voor de richting landbouw koos.
Strigno bestond al in de prehistorie, waar later de handelsroute Via Claudia Augusta Altinate doorheen
liep, die het Adriatische gebied met dat van de Donau verbond over de de Resia Pas.

De tocht gaat via Scurelle naar Telve aan de voet van de Monte Salubio.
Telve is verdeeld in wijken, die bestaan uit gebouwen met een gezamenlijke binnenplaats die vroeger
gebruikt werd als moestuin of hooischuur.
Het bovenste gedeelte van de stad bestaat hoofdzakelijk uit weilanden, graslanden, bergbossen en
rotsige pieken. Mooi is er de hoogvlakte van Musiera en de Oasi di Valtrigona, het enige gebied dat in
de Alpen beschermd wordt door het WWF.

Na Telve volgt Roncegno, aan de voet van de Monte Fravòrt, tegenover de Cima Dodici.
Roncegno is al sinds het einde van de negentiende eeuw een bekend kuuroord met een heel
bijzondere sfeer.
De sporters kunnen er aan hun trekken komen met golf, tennis en bergbeklimmen.
Er zijn maar liefst zestien hiking trails die langs de Lagorai Serot en Cinquevallo lopen.
De laatste kilometers zijn bekend en brengen je terug naar Tenna, waar je terug kunt kijken op een
hoge tocht.
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