Bent U ooit op de "CORNA" geweest?
Beschrijving van de belangrijkste voetpaden in het gebied van Salo'.
Het is echt jammer dat talrijke toeristen, die onze stad bezoeken, niet het grote naturpark
kennen, dat zich uitstrekt achter Salo' met de vele voetpaden, die het in korte tijd mogelijk
maken de top van de berg, St. BARTOLOMEO, te bereiken.
De meeste voetpaden vertrekken van de straat, die naar RENZANO, een karakteristiek dorpje
boven SALO', brengt; RENZANO wordt bereikt door te vertrekken van "PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II" vervolgens de "SCALA SANTA", een historisch monument van het begin van de
jaren 1900, op te lopen. De 145 treden van het monument maken het mogelijk in korte tijd de
weg "GARDESANA" te bereiken, die voor ongeveer 100 meter naar links, naar het begin van de
straat naar RENZANO brengt.
Na een korte stijging vindt U aan Uw rechter hand een heiligenbeeldje ("santella") van waar de
straat vertrekt, die naar de plaats BUONCHIODO brengt. Na aan links de boerderij STELLA
gelaten te hebben , geeft een teken bij de volgende tweesprong het begin van het voetpad
aan, dat snel stijgende naar de top van de berg en in korte tijd op de "CORNA"brengt.
Vanaf deze rotspunt heeft U een prachtig uitzicht op de golf van SALO', heel het zuiden van
het meer e de omringende morenische heuvels.
Tijd: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - CORNA ongeveer 1 uur.
Dezelfde plaats kunt U gemakkelijk bereiken door te vertrekken van BISSINIGA, een plaatsje
dat U een beetje verder aantreft langs de straat naar Renzano.
Na de enkele huizen van het historisch centrum, volgt U een nieuw geconstrueerde straat, die
stijgt tot een huisje, geplaatst op een ruime vlakte met uitzicht op het meer.Dit links achter de
rug gelaten te hebben, begint het voetpad dat met een lichte steiging naar de "CORNA"
brengt.
Tijd: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - CORNA
ongeveer 1 uur.
In 1 uur kunt U ook de "CORNA" bereiken door te vertrekken van PIAZZA CARMINE langs het
suggestieve voetpad van de PINETA (dennebos). U volgt de straat richting S.BARTOLOMEO,
vervolgens de witte en rode aanweizigen van de CAI, voetpad nr. 17, volgende,komt U bij de
Pineta aan.Vanaf een open plek langs de rivier begint het echte voetpad. De plaats is ook
bereikbaar met de auto via de straat van het SEMINARIO.
Het hele pad wordt beschaduwd door dennebomen en biedt vele ruime uitzichten aan op de
Golf. Om het eind van het voetpad te bereiken neemt U een van de twee volgende paden: nr.1
naar links is moeilijker en gaat onder de "CORNA" naar boven ; nr.2 naar rechts met aan
wijzing S. BARTOLOMEO is makkelijker en maakt het mogelijk de top met minder moeite te
bereiken. Dit voetpad nr.17 is het begin van de BASSA VIA DEL GARDA, of voetpad
MONTAGNOLI, dat, vertrekkende van SALO' het hele PARCO ALTA GARDA BRESCIANO tot aan
LIMONE doorloopt.
Vanaf de "CORNA" kunt U dan ook het dorpje S. BARTOLOMEO bereiken door het voetpad te
volgen dat eerst een vlakstuk onder de rotsen, vervolgens een stijle beklimming, op de straat
brengt, die onder de kerk van het dorpje loopt.
Maar terugkerende naar de straat van RENZANO, na de huizen van het historiche centrum,
gaat deze straat direct naar MADONNA DEL RIO. Van hier stijgt direct naar rechts de straat,
genaamd "LA STRINADA", die de linker kant van het dal vande MADONNA DEL RIO volgt tot
aan de pas van de "STACCA".
In een doorlopend vervolg van kleine en grotere dalen is de weg goed beschaduwd en niet
bijzonder moeilijk. Het is dan ook een uitstekende wandeling in warme perioden.
Tijd: ongeveer 1 uur en 30 minuten.
Vanaf deze deze straat, ten hoogte van de tweede jachtplaats, die wij tegenkomen,scheidt aan
rechts, stijl en moeilijk, het voetpad af dat naar de top van de berg St. BARTOLOMEO brengt.
Dezelfde top van de berg "ADRE'" is ook bereikbaar met een ander voetpad, ter plaats
aangegeven, dat naar rechts afslaat, langs de STRINADA enkele meters na de vorige
tweedelige splitsing.
Na de huizen van Renzano brengt in korte tijd de straat van de MADONNA DEL RIO, ook
toegankelijk voor auto's, naar het suggestieve heiligdom, gebouwd ter herinnering aan de
verschijning van de Madonna. Wij raden U aan het te bezoeken.U loopt het houten bruggetje
van de rivier over en neemt het voetpad, aan de rechterkant van het kerkje, dat de rechter

zijde van het dal van de MADONNA DEL RIO volgt tot aan BAGNOLO, de dorpjes MILORDINO
en MILORD voorbijgaande. Indrukwekkend zijn de kastanjebomen, die U gedurende de tocht
tegenkomt.Tijd: 1 uur en 30 minuten.
Aan de achterkant van het kerkje van BAGNOLO hebben de "alpini" van SERNIGA een goed
uitgeruste en functionerende rustplaats gebouwd. In het eerste deel van de wandeling loopt
het voetpad door eeen wijde aardstorting, die voor ongeveer 10 meter het pad moeilijk
maken,
Van BAGNOLO kunt u gemakkelijk de pas van de "STACCA" bereiken door onder de zuilengang
van de kerk te lopen en vervolgens dwars door het eigendom "GNES, met openbare hekken
afgegrensd, te lopen.De pas, die niet alleen een prachtig uitzicht op het meer geeft, is ook het
punt van de kruising van de 4 voetpaden, die vanuit SERNIGA, St. BARTOLOMEO, RENZANO
en BAGNOLO komen. Vanaf de "STACCA" door het voetpad aan rechts te nemen, is het
mogelijk het dorpje St. BARTOLOMEO te bereiken langs een gemakkelijke, snelle en
beschaduwde weg.Wie de hele omtrek van het park wil lopen, de grote omloop van
bergstroom tot bergstroom, kan, eenmaal BAGNOLO bereikt te hebben, ongeveer voor 100
meter afdalen langs de gesfalteerde straat
Vervolgens bij de eerste bocht de straat afgaan en direct naar links het voetpad nemen dat
naar NIZZOLA brengt, waar U de overblijfselen van een oud landhuis tegenkomt,met een
uitgebreid uitzicht op het meer. Na het huis achter de rug gelaten te hebben, daalt U langs de
keistenenweg, die na de geasfalteerde weg SERNIGA - St. MICHELE gekruisd te hebben,
voortgaat tot de kiezelbodem van de rivier.Vandaar bereikt U in weinig minuten het centrum
van St. MICHELE, dat deel uitmaakt van GARDONE RIVIERA, bij het Restaurant PIERULI'.
St. MICHELE is het uitgangspunt van vele voetpaden, die naar de bergen "SPINO" en
"PIZZOCOLO" leiden.
Vanaf St. MICHELE daalt men aan de rechterkant langs de geasfalteerde straat af naar
GARDONE RIVIERA, U komt aan Uw linkerkant langs een "heiligen beeldje" en bij de eerste
bocht gaat U de gasfalteerde weg af, een wegverkorting, die U naar een steile straat beneden
brengt. Bij de eerst splitsing volgt U de straat aan Uw rechter hand en na de plaats met
aangeving BANALE achter de rug gelaten te hebben, volgt u het graspad, dat u direct daarna
aan uw rechterhand tegenkomt. Na enkele meters, met eerst een mooie jachtplaats met
uitzicht op het meer, daalt U rechts langs een steil voetpad, dat door een dal, bij de rivier
aankomt. In de nabijheid, na het bruggetje, vindt U de overblijfselen van een oude smederij,
dat een bezoek verdient. Voor de brug daalt men links af langs de rivier, waar een tal van
metalen bruggen, de mogelijkheid bieden het dal op suggestieve manier door te lopen, totaan
de eerste huizen van BARBARANO.
Als laatste tocht om onze berg te bestijgen, moet U niet de weg la "GROTTA" vergeten, de
oude straat naar St. BARTOLOMEO, die vertrekkende van PIAZZA CARMINE, tussen de ASL
en de CROCE ROSSA, leidt tot de panoramische plaats ven een ex-kabelbaan Voor dat de
straat aankomt op deze open plaats, gaat links naar boven het suggestieve en panoramische
voetpad "PAPA" dat in korte tijd leidt naar de huizen van St. BARTOLOMEO. Wij herinneren de
"luie lopers" er aan, dat de dorpjes RENZANO, St. BARTOLOMEO, SERNIGA, BAGNOLO en St.
MICHELE ook met de auto bereikt kunnen worden.
Wij hopen dat de beschrijving van deze voetpaden, in zijn eenvoud, de bewoners van Salò en
de toeristen aanmoedigen om ons prachtig en heel mooie park door te lopen en zijn
schoonheden,te kunnen waarderen
want het is niet minder mooi dan de parken van andere bekende plaatsen. Wat ons betreft,
gaan wij als Amici del Golfo door oude voetpaden van het park te ontdekken en de waarde
ervan te herstellen om deze groene zone van ons te verdedigen tegen eventuele aanvallen.

