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Wandelingen aan het meer

Riva – Monte Brione




Eenvoudige en schilderachtige wandelroute – ook ideaal voor mountainbikers
Duur ca. 1 uur (vanaf parkeerplaats Forte S. Nicolò, alleen heen of terug)
Wandel- of sportschoenen, rugzak, broodjes, drinkfles

De markante, 376 m hoge
Monte Brione verheft zich aan
de
noordpunt
van
het
Gardameer, tussen Riva en
Torbole en is al van veraf te
zien als men haar per schip of
met de auto nadert. Vanaf de
eenvoudige en grotendeels
beboste wandelweg naar de
top, tonen zich steeds weer
grandioze uitzichten op het
meer en de omliggende bergen. Een tour die echt geniet en ook ongeoefende wandelaars veel plezier
doet.
Nadat men met de boot in Riva
30 minuten direct aan het meer naar
waar men aan de parkeerplaats het
auto komt, kunt U op deze
tunnel naar Torbole bevindt, parkeren.
parkeerplaatsen zijn, bevindt zich in
zeker een parkeerplaats vindt.

aankomt, slentert men in ongeveer
het einde van de meerpromenade,
Forte S. Nicolò ziet. Indien U met de
parkeerplaats, die zich direct voor de
In het geval dat er geen vrije
de buurt een woongebied, waar U

Bij de parkeerplaats, bevindt zich
naast de tunnel het begin van de
wandelweg, op de Monte Brione.
Aan het einde zier U een bron.
Neem de kleine trap en houdt
rechts tot U na een paar stappen
een langere trap, die naar het
begin van het pad leidt, ziet.
Hier noch e.e.a. over de historische achtergrond: Al aan het begin van de 20e eeuw had het
Oostenrijks-Hongaars keizerrijk (toendertijd behoorde Riva nog tot Oostenrijk) met blik op een conflict met
Italië, een versterkingsgordel aan het noordelijke Gardameer opgericht, waartoe ook de Monte Brione
e
behoort. Reeds in de 1 wereldoorlog diende het pad met zijn militaire versterkingen het leger. Nu heet
het pad, met zijn vele overblijfselen uit deze tijd „Sentiero della Pace – Vredenspad”.
Reeds na een paar minuten, opent zich een heerlijk uitzicht op het meer. Des te hoger men komt, des te
fascinerender ligt het meer met het bergmassief Monte Baldo voor ons en maakt bij helder weer een blik
naar het zuidelijke gedeelte van het meer mogelijk.
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