Voorjaar aan het meer van Lugano
Laat je meenemen naar de wereld op
de grens van het ordelijke Zwitserland
en de romantische chaos van Italië.
Vergeet de drukte, voel de kracht van
de natuur en zie de schatten om je
heen… Kom thuis met een bijzondere
herinnering in je hart.
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Piccolo Mondo Antico;
alles is nog precies zoals in de roman; de straatjes,
de kerkjes, de huizen, zelfs de bomen en … het meer.

Zwitserland van haar mooiste kant

Op illustratieve panelen
worden scènes beschreven

Parco Civico

Wandel door kleine dorpjes en waan je Italiaan tussen de Italianen
Bij het meer van Lugano – ook bekend onder de Romeinse naam Ceresio – denk je
snel aan een bezoek aan de mondaine stad Lugano of aan kamperen bij een druk
strand. Er is zoveel meer! Journaliste Femke Vonk verloor jaren geleden haar hart
al aan deze streek. Ze neemt haar vriend mee voor een korte voorjaarsvakantie, in de hoop deze passie te kunnen delen. Reis mee en laat je overtuigen!

Waar Zwitserse orde en Italiaanse chaos elkaar kussen

We treinen onze weg door Duitsland – comfortabele couchettes om je vast in La
Dolce Vita te dromen – en stappen ‘s ochtends over in de Zwitserse boemel naar
Lugano. We laten ons de adem benemen door de machtige bergen met kletterende
watervallen en besneeuwde toppen. Bij aankomst in Lugano laat het geordende
Zwitserland zich van haar mooiste kant zien: palmbomen, fonteinen, een
glinsterend meer waar statige boten wachten op hun gasten. Behalve het twee na
grootste financiële centrum van Zwitserland, is Lugano ook de stad van villa’s,
kerken en parken. We wandelen door de bloemenzee van Parco Civico en voegen
ons in de bus tussen huiswaarts kerende Italiaanse dametjes die het woord
“chiacchierare” (babbelen) hebben uitgevonden. Van grote hoogten kijken we neer
op de grillig gevormde oevers van het meer terwijl we de Italiaanse rijstijl van de
buschauffeur proberen te negeren.

De kleine antieke wereld van Fogazzaro

Net over de Italiaans-Zwitserse grens, in de vallei Valsolda, nemen we onze intrek
in Hotel Stella d’Italia, een historisch, charmant hotel direct aan het meer. Bij de
receptie valt ons oog op de displays met een gesigneerde versie van de roman
“Leila” en brieven van de schrijver Antonio Fogazzaro aan Alfredo Ortelli, de
grootvader van de huidige hoteleigenaar. Blij met onze interesse vertelt mevrouw
Ortelli trots dat de originelen op zolder in een kluis worden bewaard en dat de
“omino per bene” (de kleine, eerzame man) die Leila in het boek steeds door de
donkere gangen begeleidde naar de hoekkamer op de tweede verdieping, in
werkelijkheid Alfredo Ortelli was.
Op het terras genieten we, onder de overkapping van lindebomen, van onze eerste
Italiaanse lunch. We bekijken de zwanen die aan onze voeten voorbij zwemmen
terwijl we plannen maken voor – hoe kan het anders – een culturele middag.
We besluiten door de wereld te wandelen van “il Piccolo Mondo Antico” (de kleine
antieke wereld). Deze boeiende 19e-eeuwse roman vertelt over de verboden liefde
tussen de godsdienstige en welgestelde Franco en de ongelovige en onvermogende
Luisa, die zich afspeelt tegen de achtergrond van il Risorgimento, de Italiaanse

Valsolda en Fogazzaro
De vallei Valsolda ligt in het
meest romantische en
pittoreske deel van het meer
en bestaat uit vele dorpjes met
smalle steegjes en trapjes.
Valsolda is vooral bekend
dankzij de romans “Piccolo
Mondo Antico” en “Leila”van
Antonio Fogazzaro (18421911). Fogazzaro bracht een
groot deel van zijn leven in
deze omgeving door en de
plekken die hij beschrijft in
zijn boeken bestaan dan ook
werkelijk.

Proef de sfeer van Italië in de 19e eeuw

Zwanen drijven statig op het meer

eenwording. We zien het terras aan het water waar Franco zijn caffé dronk terwijl
zijn gedachten uitgingen naar zijn geliefde Luisa; de originele ijzeren stoeltjes en
het tafeltje nog precies op hun plaats. We voelen mee met Signor Giacomo die
“hijgend als een blaasbalg” de oude stenen trappen beklom, als we onze weg
zoeken naar de kerk in Castello waar de geliefden in het grootste geheim getrouwd
werden. We genieten van het uitzicht over de groene berghellingen met cipressen,
olijfbomen, camelia’s en oleanders voordat we onze weg bergafwaarts voortzetten.
Een tuinierende oude Italiaanse man verrast ons met twee cuore di bue, de lelijkste
maar smakelijkste tomaten die we ooit hebben geproefd. Een oude dame groet ons
vriendelijk met een ouderwets “salve”, ondanks de zware boodschappen waarmee
ze nog een eind heeft te gaan. De sfeer, de oude rustieke huisjes van keien en
afwezigheid van auto’s maken dat we ons in de 19e eeuw wanen.
Als passende afsluiting van deze eerste fantastische dag laten we ons culinair
verrassen op het terras van ons hotel en dat is geen teleurstelling. Terwijl de zon
achter de bergtoppen verdwijnt en de eerste lichtjes in de bergen verschijnen,
genieten we van het smakelijke diner.

Witte zwanen, zwarte zwanen…

De volgende ochtend gaan we vroeg op pad. In dit mediterrane klimaat is het
voorjaar de ideale tijd voor wat inspanning. De keuze is opnieuw niet eenvoudig.
Vele bergtoppen, watervallen en grotten lonken, net als thematische wandelingen.
Wij besluiten de ontluikende natuur van het voorjaar aan het Lago di Piano te gaan
bekijken. Met in iedere bocht een ander adembenemend uitzicht, rijden we in onze
huurauto naar dit natuurreservaat. Het ligt tussen het meer van Lugano en het
Como-meer en kent een variëteit aan flora en fauna. Een wandeling met gids, een

Wandelingen, tips

Het Zwitsers Sentiero dei pensieri
(pad der gedachten) ligt net boven
Lugano. Dit bospad vol gedachten
en gedichten op bomen en
bijzondere panelen maakt onderdeel
uit van een 5 km lange wandeling
van Comano naar Tesserete.
Het Sentiero dell’ Olivo (pad der
olijven) is een smal pad dat op
sommige plekken bijna in het water
lijkt te vallen. Het vertelt over de
olijventeelt in dit gebied en leidt
langs verborgen hotelletjes met
terrasjes die ver over het water
hangen van Gandria (net over de
Zwitserse grens) naar Lugano.
Il Rogolone bij het Italiaanse
Grandola ed Uniti is de oudste,
dikste eik die je ooit hebt gezien. Je
voelt meteen hoe op deze plek in
het bos in vroeger jaren door wijze
mannen recht werd gesproken. De
boom is uitgeroepen tot nationaal
monument en staat onder
bescherming van het WWF
(voormalig World Wildlife Fund).

Lago di Lugano met op de voorgrond Lago di Piano;
de gletsjers hebben hier een
prachtig staaltje kunst afgeleverd

Sauna’s, baden, relaxruimten en
een stiltetuin waar je je gedachten
kunt laten weerkaatsen tegen
de machtige bergwanden.

Il dolce far’ niente ofwel doe helemaal niets en geniet ervan
Lago di Piano

Het Piano-meer kent zo’n 130
soorten vogels en talloze
zoogdieren, vissen, reptielen en
amfibiën. Er komen planten en
bloemen voor die heel bijzonder zijn
voor deze omgeving, vanwege de
hoge vochtigheidsgraad om dit
meer. Behalve de bijzondere flora
en fauna, vind je hier ook erfenissen
uit de late Middeleeuwen waaronder
de vesting van Castel S. Pietro, de
oude meelmolen en het publieke
washuis.

rit te paard of jeepsafari behoren tot de mogelijkheden, maar wij besluiten om zelf
het gebied te ontdekken na ons te hebben laten informeren bij het
bezoekerscentrum. In ons eigen tempo wandelen we langs de waterkant, over
kleine bruggetjes, door rietkragen en droogstaande rivieren. Bloemen komen uit,
zwanen – ja, wit én zwart – drijven statig op het meer met hun jongen. Onze stilte
tijdens een rustpauze wordt beloond met het bezoek van een hert. Bij een oude
leegstaande molen koelen we onze voeten in het ijskoude stromende water.
Ondertussen doen we ons tegoed aan de inhoud van onze rugzak; behalve de hier
hoognodige anti-muggenspray hebben we ons laten voorzien van lokale
kaassoorten, salami, bresaola (heel zacht, gedroogd rund- of paardenvlees), olijven
en een heerlijke fles vino bianco. En het mooie van dit alles: deze plek delen we
slechts met de bewoners van het bos. Aan het eind van de wandeling huren we een
roeibootje om het geheel eens van de andere kant te bekijken, maar om eerlijk te
zijn… van roeien komt weinig, van genieten heel veel.
Op de terugweg laten we ons verwennen met lokale gerechten bij Trattoria La
Vigna in het dorpje Begna. Natafelend met een perfecte caffé en een grappa,
concluderen we dat ook deze dag naar meer smaakt.

Una Giornata Particolare

Ook al was de inspanning van de vorige dag geen topprestatie, we vinden het tijd

voor “il dolce far’ niente”. Enkele kilometers van ons hotel vinden we Parco San
Marco. Toegegeven, een toeristenoord eerste klas, maar dan wel één met stijl. Ook
als niet-gasten hebben we toegang tot het Wellness&Spa Center en daar maken we
gretig gebruik van. We beginnen met een ayurveda-massage; een bijzondere tocht
langs alle meridianen. Op verzoek krijgen de ietwat gevoelige kuiten extra
aandacht. Loom van de massage en de warme olie luieren we in de stiltetuin van
de vogelgeluiden en de wind die door de bomen ruist.
Een relaxte lunch en een aantal rondes sauna verder, rijden we een paar uur later
ontspannen richting Lugano. Iedere maand vindt hier wel een evenement of festival
plaats. We kiezen voor de openluchtbioscoop die hier in het voorjaar en in de
zomer z’n vaste plaats heeft. We hebben geen idee welke film er draait, maar de
verrassing van Una Giornata Particolare is ons welkom. Uiteraard in het Italiaans,
maar met Engelse ondertiteling. Natuurlijk dwalen onze ogen zo af en toe af naar
de schitterende sterrenhemel boven ons. Zijn de sterren werkelijk sprankelender
hier of lijkt dat alleen maar zo?
Op de terugweg stoppen we voor een snelle pasta bij il Crotto del Lago. Denken
we. Als we de kaart eenmaal zien besluiten we dat na de stevige wandeling en het
zweten in de sauna een wat uitgebreidere maaltijd wel verdiend is. Opnieuw

Lekker eten

Bij Hotel Stella d’Italia krijgen we
een heerlijk voorgerecht van
gegrilde groenten met
buffelmozzarella geserveerd en een
risotto met asperges.
Bij Trattoria La Vigna in Begna
verrassen we onszelf met een
selectie van antipasti van het huis
en gegrilde baars gevuld met pesto.
Het personeel van il Crotto del Lago
adviseert ons Tomino alla griglia
(een torentje van polenta, lokale
zachte kaas, gerookte eend en
truffel) als voorgerecht en Taglierini
al limone con Gamberi (verse pasta
met citroensaus, gamba’s, wilde
rucola en geglaceerde tomaatjes).
Een goede keuze!

Het terras van hotel Stella d’Italia

De perfecte plek om de indrukken te beschrijven

worden we niet teleurgesteld. Terwijl de vissen hun
luidruchtige dans in het meer opvoeren en de Italianen
hun nog luidruchtiger discussies aangaan, laten we ons de
heerlijkste gerechten serveren.

Als de donderwolken wegtrekken…

De volgende ochtend treffen we een natte wereld aan. Een
onweersbui heeft de wereld van water voorzien en de lucht
is grijs. Tijdens het ontbijt zien we de wolken langs de
bergwanden omhoog trekken. De zon wint gelukkig! Tegen
de tijd dat de tafel wordt afgeruimd, is het tijd voor korte
broeken.

Als de dag overgaat in de nacht,
zoek dan een stille plek
en laat het water en de kleurenpracht
van de wolken hun werk doen in je ziel

Deze laatste dag brengen we door met een mix van
inspanning en ontspanning. We rijden naar Porlezza, aan
de oostelijke punt van het meer en maken een korte, maar
stevige wandeling bergopwaarts naar het dorpje Begna. Na
van het uitzicht genoten te hebben, duiken we de bossen
in en wandelen over een grindpad naar een kapelletje.
Daar voorbij is van een pad niet echt meer sprake en
klauteren we omlaag over rotsen. Onze inspanning wordt
beloond. We vinden hier een oude boogbrug met uitzicht
op de waterval. Deze plek wordt in de zomer helaas
overspoeld door toeristen, maar krijgt rond deze tijd
slechts bezoek van geiten. Na een ijzingwekkende

sprong in het koude water warmen we ons op de warme
rotsblokken en zien slechts een klein stukje van de blauwe
lucht boven ons. Vriendlief verzucht: “OK, dit is het eind
van de wereld, je hebt me overtuigd.”. Ik zwijg, en
glimlach.
En ik glimlach nog steeds als we de volgende dag via de
slingerende weg óver de Gotthard – een keuze, zoals
zoveel in het leven – langzaamaan la dolce vita achter ons
laten. Maar niet voorgoed….

Voorjaar aan
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Meer info

Slapen

Vervoer

Hotel Ombretta**
Via Fogazzaro, Valsolda (CO)
Tel.: +39(0)34468275
Tweepersoonskamer vanaf € 55

• Regio Insubrica,
www.regioinsubrica.org
• Toeristisch bureau Lugano,
www.lugano-tourism.ch
• I Parchi Letterari®
http://www.parchiletterari.com

Voor informatie over boottochten:
www.lakelugano.ch

In de rugzak

Hotel Stella d’Italia***
Piazza Roma, Valsolda (CO)
Tel.: +39(0)34468139
info@stellaitalia.com
www.stellaitalia.com
Tweepersoonskamer vanaf € 115

Alimentari Manzolini
Via Garibaldi 27, Porlezza (CO)
La Spiga
Via Ceresio 9, Porlezza (CO)
Vitali Alimentari
Via Garibaldi 49, Porlezza (CO)

Antico Crotto***
Via per Osteno 33, Porlezza
Tel.: +39(0)34460745
info@anticocrotto.com
www.anticocrotto.com
Studio vanaf € 85

Autohuur

Hotel Parco San Marco****
Viale Privato San Marco 1, Cima (CO)
Tel.: +41(0)919234086
info@parco-san-marco.com
www.parco-san-marco.com

Butti Car
Via Ceresio 41, Porlezza (CO)
www.butticars.it

Eten&Drinken

Antico Crotto
Via per Osteno 33, Porlezza (CO)
Tel.: +39(0)34460745
info@anticocrotto.com
www.anticocrotto.com
Crotto del Lago
Via Fontanella 3, Cima (CO)
Tel.: +39(0)344714019
Trattoria La Vigna
Via al Portico, Begna (CO)
Tel.: +39(0)34461184
Stella d’Italia
Piazza Roma, Valsolda (CO)
Tel.: +39(0)34468139
info@stellaitalia.com
www.stellaitalia.com
Laghetto Bianco
Via Statale Regina, Carlazzo (CO)
Tel.: +39(0)34470098

Wandelen

Comano-Tesserete (Sentiero dei
pensieri), Sentiero dell’Olivo
http://www.lugano-tourism.ch
De italiaanse versie geeft meer info
over “itinerari ed escursioni” en
“sentieri tematici”. Dankzij
de kaartjes ook zeer bruikbaar als
je de italiaanse taal niet machtig bent.
Il Rogolone
http://www.menaggio.com

