Jens Kiesel

Wandelingen in Tignale

Prabione – Campione – Prabione (Route 1)
Prabione – Campione – Pregasio – Prabione (Rondweg 2)
x
x
x
x

Éénvoudige wandeling
Wandeltijd route 1 ca. 2,5 uur / Rondweg 2: ca. 4,5 uur.
Wandel- of sportschoenen, rugzak, brood, drinkfles
Aanbevolen wandelkaart: KOMPASS Nr. 694 „Parco Alto Garda Bresciano“, 1:25.000

We lopen of rijden naar het
volgende dorp Prabione. In
het centrum voert aan de
rechterzijde, direct na de
kwekerij, een smalle weg
naar beneden (auto hier
parkeren). Een overzichtsbord toont de weg: “Sent.
266, Campione, 55 Min.“.
De weg voert door het bos langs een muur via smalle, maar goed begaanbare treden in de richting van het
dal. Na ongeveer 20 minuten krijgen we de voor eerste keer zicht op Campione en het noordelijke gedeelte
van het Gardameer.
De bergen aan de linker- en
de rechterzijde vormen een
wilde, romantische kloof,
waar-over na nog eens 20
minuten en brug voert (die
wij later oversteken, indien
we op de terugweg van
Campione de tweede route
kiezen). Het laatste deel is
weg nr. 267. Via goed
begaanbare treden en een
bekken met de opgestuwde plas („Torrente“) San Michele, komen we via een kleine, uit de rotsen geklopte
tunnel bij een buizensysteem dat bij een waterkrachtcentrale die vroeger de katoenspinnerij van Campione
verzorgde hoort.
Nadat we na ongeveer 1 uur in Campione zijn aangekomen, gunnen wij ons in het traditierijke cafetaria een
Espresso en aansluitend een bad in het meer. Bij goed weer kan men hier in het bijzonder de surfers en de
artiesten met hun skites bewonderen.

Terugweg (route 1): We lopen dezelfde weg terug naar Prabione.
Alternatieve terugweg (Rondweg 2): Zie het volgende blad.
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Terugweg (Rondweg 2): Pregasio – Kloof Ponticello – Prabione :
We verlaten Campione, waarin 2008 nog de laatste resten van de oude
katoenspinnerij te zien waren. Op het eerste deel van deze weg 267 zijn
wij ook aangekomen. Ons doel is nu Pregasio, aan de noordzijde van de
kloof. We volgen de wegwijzer en de plas S. Michele. Na ongeveer 15
minuten bereiken we de ingang van de tunnel en gelijk daarna de brug, die
wij nu rechts oversteken. Snel hebben wij een grandioze blik op Campione
en op het Gardameer.

De weg 267 voert immer parallel aan de helling. Na ongeveer 50 minuten bereiken we Prabione. We lopen
aan de kerk voorbij tot aan het einde van het dorp en houden op de straat bij de afslag naar Cardignao
rechts aan (Wegwijzer „Sermerio“ en „Tignale“). Na ongeveer 10 minuten bereiken we een splitsing („Via
Bonincunte“). Hier begint de weg 203, waar wij links de weg richting „Ponticello“ en „Prabione“volgen.

Via schaduwrijke bosweggetjes
bereiken we na ongeveer 20
minuten een wegwijzer. We volgen
de 203 naar „Pontesel“. Een kleine
brug uit steen, „Ponticello“, voert
over een diepe kloof. Na verder 45
minuten bereiken we „Prabione“,
ons startpunt.
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