Jens Kiesel

Wandelingen in Tignale

Sunclass – Monte Castello (Monte Cas)




Eenvoudige wandeling
Duur: ongeveer 2.0 – 2.5 uur
Wandel- of sportschoenen, rugzak, broodjes, drinkfles

Deze eenvoudige ochtend- of middagwandeling mag niemand missen die enigszins van wandelen
houdt! (men kan zelfs totaan het begin van het wandelpad op de “Monte Cas” met de auto rijden vanuit Gardola, komend uit de richting Prabione, zie verderop). Omdat het uitzicht vanaf de bergrug
eenvoudigweg grandioos is, moet men zich hiervoor mogelijk een dag met een goed zicht uitzoeken.
Komend vanaf ons vakantiepark op de straat in richting Gardola, komen wij naar ca. 10 min aan hotel
“Elisa” voorbij, waar na verdere 100 m de straat naar rechts afbuigt.
Wij volgen echter de kleine bewoonde straat die rechtdoor verder gaat
(aan een onvoltooid huis voorbij), die al snel een grindweg wordt, die
wederom op een verder onverharde weg stoot (aan de linkerkant gaat
het naar de berg Piemp omhoog). De schaduwrijke weg gaat nu licht
bergaf tot wij aan een geel huis komen. Hier houden wij links en
bereiken na 3 min een klein pad, die wij rechts bergaf volgen. Na
verdere 10 min bereiken de weg Gardola – Prabione (tot hiertoe kann
men ook met de auto rijden).
Op de tegenoverliggende zijde van
m richting Pabrione ( dus
naar
rood-witte
markering
bereiken
staat (dit is een verdere, zeer
deze, een beetje steile, maar door
brede weg (Sentiero 266) op de 779
bergrug vinden wij iets lager
kloosterkerk “Monte Castello”.

de straat lopen wij nu ong. 200
links), totdat wij bij een oprit een
waarop "Campione ore 1.05"
lonende wandeling). Wij volgen
edelkastanjes
schaduwrijke,
m hoge “Monte Cas”. Op haar
e
gelegen, ons 2
doel, de

e

Ons 1 doel is evenwel een klein plateau, dat wij, steeds de wegwijzers “monte Cas” volgend, na ong.
25 min bereiken. Vanaf deze hoogte, met haar 500 m steil naar de oevers van het meer afvallende

rotsen, hebben wij een onbetaalbaar uitzicht over het hele meer: van het noorden (met links de
hoogvlakte van Trimosine) tot het zuiden ( met uitzicht op de “Monte Castello” tot aan het zuidelijke
einde van het meer met het schiereiland Simione).
Aan de uit de eerste wereldoorlog stammende grotten in de rotsen voorbij voert het bospad ons verder
bergop en wij bereiken na 10 min het wat verstopte bergtopkruis. De weg naar beneden geeft steeds
weer een blik
op de kloosterkerk vrij
(fotomotief!),
die wij naar 10 min
bereiken. Een
bezoek
aan
het
onlangs
gerenoveerde
interieur loont
zich. Via de rijbaan
lopen wij nu
naar beneden. Op de
plek
waar
deze
weg
de
hoofdstraat
kruist, slaan wij links
af en lopen in ongeveer 15 min naar Gardola, vanaf waar wij na een verfrissend drankje terug naar
onze bungalows lopen.
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