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Sunclass – waterval – Piovere – Gargnano

 Eenvoudige wandeling (bijna helemaal bergaf, op werkdagen met de lijnbus terug naar Tignale)
 Duur: ongeveer 3.0 – 3.5 uur
 Wandel- of sportschoenen, rugzak, broodjes, drinkfles

Wij verlaten ons vakantiepark in het onderste gedeelte via de grindweg in richting Aer (tussen
bungalow C2 en B38). Op het punt waar deze weg de geasfalteerde straat
kruist, gaan we rechts naar boven en volgen dan aan de linkerkant het kleine
bord “Via Resem”. Na nog eens 5 minuten passeren we 4 2-onder-1-kap
woningen en slaan na het laatste huis rechts af en volgen de weg 265 meter
tot aan de waterval, diens eerste cascade wij via een zeer mooi bospad na

ongeveer 15 minuten bereiken.
Na 5 verdere minuten, steken wij over de beek (maar natuurlijk pas nadat wij, doordat het ons bij de
wandeling zeer warm geworden is, een verfrissend bad in deze natuurlijke badkuip hebben genomen,
in Beieren "Gump'n" genoemd) en bevinden ons nu aan de andere kant van het dal. Nu zijn het 73

treden naar boven. Boven aangekomen, gaan we naar
links (Tip: aan de rechterkant bevindt zich een lonend
ommetje voor blikken in de kloof, waar men aan het
einde via een steil bospad en naderhand rechts
houdend via een knus, groter bospad terug via Aer
naar het dorp terug lopen kan). Op weg 265 gaat het
nu steeds in de schaduw van edelkastanjes verder, tot
we na ongeveer 15 minuten de geasfalteerde
haarspeldweg bereiken. Vanaf daar gaan we ongeveer
20 m bergaf en slaan dan gelijk weer rechtsaf een
kleine wandelweg naar het dorp Piovere in, wiens
eerste huizen wij naar ongeveer 10 min bereiken
(vanaf Sunclass tot hier, zijn wij nu ongeveer 1 uur
onderweg). Hier loont zich de blik op het

tegenoverliggende gedeelte van het dal, waar wij de kunstvol in de berg gemaakte straat naar Tignale,
de plaats Gardola en aan de horizon de markante omtrek van het klooster Montecastello kunnen
herkennen.

In Piovere passeren wij na de tennisbanen het café Al Poggio" (tijd voor een biertje?), aansluitend de
huizen met hun tuinen, tot wij op de dorpsstraat “Vicolo Prte” stoten, die wij links steil bergaf tot de

telefooncel volgen, daar naar rechts zwenken. Na ongeveer 100 m, in de
"Via Gargnano", ziet men naast een doodlopend straatje een klein bord
voor wandelaars en mountainbikers "Muslone", die wij nu volgen. Na het
laatste huis voert ons de weg tussen een paar grote muren door, met een
groot rotsmassief voor ons, naar beneden, tot wij, na een linksknik en
ongeveer 200 m bij een splitsing komen, waarop een lage muur met rode
schrift een pijl met "Muslone" is opgetekend. Hier gaan wij niet rechts
langs de “bovenste” weg 265 (vinden wij niet zo mooi, voert ons bergop
via Geröllhalden), maar houden hier links, dit betekend de weg verder
bergaf volgen, tot wij na 150 m de “onderste” weg 263 naar Gargnano
bereiken, waar wij ons bij een vangrail en, een paar stappen bergaf, bij de
“olijvenweg” bevinden. Vanaf nu gaat het steeds licht bergaf, tussen de
voor tig of honderd jaar oude, met moeite in handwerk gebouwde,
gestapelde muren (helaas geraken deze kunstwerken langzaam in
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verval). Aan de linkerkant hebben wij nu continu een heerlijk uitzicht op het meer.

Voor en boven ons vinden wij oeroude olijfbomen en kunnen wij na enige minuten bij een half
vervallen hut blauwe vijgen en wijndruiven “oogsten” (Heb geen slecht geweten, het is ja slechts
“mondroof”).

Wij gaan nu met een kruidige geur in de neus verder, tot wij na ongeveer 45 min op de geteerde en
half vervallen "Gardesana Occidentale" terechtkomen, waarop wij ongeveer verdere 20 min bergaf
wandelen, met continu onder ons uitzicht op het meer en in de verte het plaatsje Gargnano. Tussen

de beide tunnels van de nieuwe
"Gardesana", klimmen wij over
de versperring en passeren in
een wandeling van ongeveer ¾
uur naar Gargnano dan eerst
een elektriciteitswerk, dan
Olijfboomgaarden, dure villa’s en
de villa Villa Feltrinelli (waar
Mussolini zijn laatste 2
levensjaren met zijn vriendin
verbracht tot hij in 1945 werd
vermoord). Op dit traject komen
wij ook langs een kleine trap, die

een beetje verstop is (aan de linkerkant het bedrijfsbord "Edili Fausto" en een eenzame boom), die
naar een visser en de kapel "S. Giacomo" voert, die wij in elk geval moeten bezoeken. Aan de
buitengevel zijn goed in stand gehouden muurschilderingen te bewonderen. Aansluitend eten wij op
de steiger onze broodjes (hopelijk heeft U iets meegebracht!)

Na een biertje, een Campari soda of een cappuccino in het "Fontanella"
aan het meer, gaan wij terug naar Tignale met de bus van 17:40 uur (De
bus met het bord Tignale stopt, behalve op zon- en feestdagen en bij
stakingen, aan de hoofdstraat in Gargnano. U moet van tevoren in de
tegenoverliggende bar kaartjes kopen.


