
Jens Kiesel Wandelingen in Tignale

Wandeling-Sunclass-Piemp_NL.doc

Sunclass – Piemp

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

Vanaf de receptie van
ons bungalowpark,
lopen wij ca. 150 m
bergop. Op de plek
waar de straat naar
rechts afbuigt (bij
bungalow A-86), buigen
wij niet rechtsaf, maar
lopen rechtdoor verder,
waar wij onze
“wandelweg, dat
betekent een klein pad in het woud, bereiken. Na een paar minuten, hebben wij vanaf een plateau het
eerste goede uitzicht op de onder ons liggende bungalows, op Gardola en op de plaatsjes Aer en
Piovere.

Uit het woud komend, stoten wij op de appartementen van het vakantiepark “La Quiete”, die wij links
laten liggen, en volgen de grindweg verder naar boven, waar wij
na enige minuten links een boerderij passeren en gelijk rechts
nog een boerderij passeren. Vanaf hier lopen wij nog ongeveer 100
m rechtdoor en zien dan, een beetje verstopt, een wit-rode
wegmarkering (Nr. 247). Vanaf hier lopen wij ongeveer 20 min
op een iets steilere, maar bredere weg tussen schaduw schenkende
edelkastanjebomen door tot aan een open plek met uitzicht. Hier
hebben wij ongeveer de helft van onze bergwandeling bereikt en
hebben een korte rustpauze of picknick op het grasveld verdiend.

Er zijn nu meerdere mogelijkheden om de bergtop te bereiken. Wij houden van het smalle pad, die

ons tussen dennenbomen en struiken in ongeveer 30-40 min naar de bergtop voert. Tussendoor heeft
men dan uitzicht op ons vakantiepark. Bovenop de 1160 meter hoge top van de berg aangekomen,
zien wij nu de berghut "Refugio Cima Piemp", een berghut van de Alpini, waar wij op banken en aan
tafels, ons meegenomen brood uitpakken en het uitzicht genieten.

Fris gesterkt gaat de rondwandeling verder: wij volgen op een brede
grindweg ongeveer 15 min lang de
borden "Tignale – Olzano". Op het punt
waar deze grindweg scherp naar rechts
afbuigt, gaan wij echter rechtdoor en
nemen het eveneens van borden
voorziene kleinere, smalle bospad, die
ons door een “spookbos” voert. Hier
heeft voor enige jaren een heftige brand
gewoed, waarbij een groot gedeelte van het dennenbos werd verwoest.

De natuur begint er evenwel langzaam bovenop te komen.

In het bos gaat het verder bergaf. Na ca. 40 min, voorbij aan het hotelcomplex “La Forca”, bereiken wij
de geasfalteerde straat Olzano, waarop wij naar rechts gaand, onze bungalows weer bereiken.


