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Huisbergronde – Piemp, Passo d’Ere, Passo di Fobia, Aer

Rij vanaf de Contor op de geasfalteerde straat (niet naar Gardola afslaan) bergop op tot aan

de Rifugio Cima Piemp. Het gedeelte bergop is met haar hellingen met een steilheid tot wel

14% vermoedelijk het zwaarste gedeelte van de tocht. Bij het niet geëxploiteerde Rifugio kan

men drankjes tot zich nemen. Voor de betaling staat een wandkluis tot Uw beschikking. De

plaats biedt een grandioos uitzicht op de Monte Baldo, het Gardameer en het Sunclass

vakantiepark. Vlak na de slagboom splitst de weg zich en kunt U rechtsaf op het grindpad

Uw weg vervolgen. Op deze weg gaat U rechtdoor (niet na 200 m rechtsaf slaan, deze weg

voert terug naar de geasfalteerde straat, kleine ronde), de weg is hier licht afdalend met later

een stijgend stuk van ca. 150 hoogtemeters. Na de 2 steile, scherpe bochten komt U bij den

Passo d’Ere. Hier rijdt U bij een betonnen muur rechtdoor en volgt dan de wegwijzers Val

Vestino, Costa. Via de steeds steiler wordende grindweg komt U nu op een geasfalteerde

straat. Let op: hier voert na een bocht naar rechts een aftakking naar links. Deze is op de

weg zwak met een gele pijl gemarkeerd. Deze geasfalteerde weg leidt naar Costa. U rijdt via

de bergweidenweg afwisselend bergop en bergaf door het bergweidenlandschap van Nangui

verder. Deze gedeeltelijk zeer steile betonweg verder bergaf door het berglandschap van

Nangui volgen. Via een brug komt men bij een splitsing waar men links aanhoudt. Rechts

komt men naar Piovere. Aansluitend rijdt men via een steil stuk met betonnen platen naar

het dal Val Esega. Na een licht stijgende weg verschijnen de eerste huizen van Aer. Bij de

opslagplaats voor bouwstoffen slaat U links af en rijdt U via de zandweg naar de eerste

huizen van het vakantiecomplex. Via de steile geasfalteerde straat rijdt U verder naar de

hoofd toegangsweg tot aan de Contor. Hier slaat U eerst links en dan rechts af. Hier staat

een bord met eerste versnelling inschakelen, dat ook voor mountainbikers geldt.

Rust: Rifugio Cima Piemp (1.160 m)

Lengte: Ca. 22 km

Kaart: Compas Nr. 102

Tijd: ongev. 3 uur

Moelijkheidsgraad Bergop inspannend, verder eenvoudig


