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Corno alle Scale: een verborgen paradijs tussen Bologna en 
Florence 
Een 7 daagse wandelvakantie  
 
Code tour: ITEMI03W 

 
 

 

 
Deze wandeltocht begint op de grens tussen Emilia Romagna en Toscane in Lizzano di 
Belvedere, een kleine oase in de bergen. Het dorp ligt in de Alto Appenino Bolognese in 
het Regionale Natuurpark Corno alle Scale, een beschermd gebied waar vele kilometers 
uitgezette wandelpaden te bewandelen zijn. Deze routes lopen door eenzame valleien, 
kastanje- eiken- en beukenbossen en reiken tot aan de ruige bergtoppen van de 
Apennijnen met als hoogste punt de Corno alle Scale (1944 m). Het is een ongerept en 
weinig bekend gebied met kleine bergdorpen omringd door bossen, heiligdommen en vele 
watervalletjes. Wandelend door het natuurpark hoor je de marmotten fluiten en zie je 
misschien de bosbewoners reeën, damherten, moeflons en een groot aantal vogelsoorten 
waaronder steenarenden en ransuilen.   
 
Maar wat deze reis misschien wel zo bijzonder maakt is het meer menselijke ritme van het 
leven, een uitstekende plek om natuurlijke aroma's en smaken te herontdekken, te 
genieten van biologische dranken en heerlijke traditionele gerechten. Je proeft uitstekende 
wijnen gecombineerd met verse en oude kazen van lokale melk, want je bevindt zich 
midden in ‘de buik van Italië’ het land van de Parmigiano Reggiano. Bovendien wordt op 
slechts een paar kilometer hiervandaan, in de provincie Modena, de beroemde 
balsamicoazijn en rauwe ham geproduceerd. 
Een hoogtepunt van deze tour zijn de gastvrouwen van de drie hotels, Carmen, Irene en 
Linda, die uitstekend voor je zullen zorgen. Zij adviseren dagelijks over de wandelingen, 
weerbericht, helpen bij de transfers en bereiden heerlijke maaltijden en lunchpakketten 
voor.  
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Niveau 3: Voor ervaren wandelaars met goede lichamelijke conditie. Routes lopen door 
midden/hoog berglandschap met steilere hellingen. Dagelijkse afstanden tussen 11 km en 
16 km met een gemiddelde wandeltijd van 3 km per uur (tussen 4 en 7 uur wandelen). U 
wandelt over wandelpaden, berg- en bospaden en rustige landwegen. Maximum stijgen 
950 m en max. dalen 1050 m. 
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Deelnemers: minimum 2 personen 
 
Periode: 15 mei tot 15 juli en van 20 augustus tot 15 oktober (15/07-20/08 op verzoek) 
 
 
Dagelijks programma: 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Lizzano in Belvedere.   
De familie Gasparini zal je hartelijk ontvangen in hun *** berghotel. De kamers zijn 
comfortabel en hebben allen een eigen badkamer. In de tuin is het heerlijk vertoeven in het 
zonnetje met een goed boek of om gewoon van de landelijke omgeving te genieten. Hier 
begint ook de ontdekkingstocht naar de meest heerlijke gerechten uit deze streek. 
Avondeten en overnachting in Hotel *** Lizzano Belvedere 
 
Wanneer je met de trein in Porretta Terme aankomt (van Bologna een directe 
treinverbinding) is het mogelijk om een transfer met taxi te boeken of privé minibus. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Lizzano di Belvedere.  
   
Dag 2 Een rondwandeling op Mount Belvedere  
Na het ontbijt heb je een korte transfer naar het beginpunt van de wandeling in 
Raspadore. Een oud wandelpad leidt naar de top van de Monte Belvedere (1138m) 
vanwaar je een fantastisch 360° uitzicht hebt op de omliggende bergen van de Apennijnen. 
Hier zijn nog zichtbaar de restanten van een middeleeuws kasteel dat in 1287 door de stad 
Bologna gebouwd is om haar grenzen te verdedigen. De route volgt ook het wandelpad 
“Sentiero della Libertà” (pad van de vrijheid) dat herinnerd aan de strijd tijdens de tweede 
wereldoorlog om de Gotische Lijn te heroveren. Te voet keert je terug naar Lizzano di 
Belvedere. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Lizzano di Belvedere 
Startpunt: 598m - hoogste punt 1138m 
Afstand: 13,5 Km  
Wandeltijd: ca. 5 uur  
Hoogteverschillen:  + 660m – 640m 
 
Dag 3 Van Lizzano naar Pianaccio   
De wandeling van vandaag begint in Lizzano. De route gaat door eiken- en beukenbossen, 
passeert oude watermolens en het 17e eeuws sanctuarium Madonna del Faggio. Je bereikt 
het middeleeuwse Monteacuto vanwaar je een mooi uitzicht hebt op de oostwand van de 
Corno alla Scale en wandelt verder naar de eindbestemming van vandaag Pianaccio. Je 
overnacht, omringd door een kastanje bos, in de locanda Alpina, die al meer dan 100 jaar 
door de familie Gentilini beheert wordt. Behalve een warm welkom krijgt je ook een 
uitstekend avondmaal geserveerd.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Pianaccio  
Startpunt lizzano Belvedere 665m – hoogste punt 913m – eindpunt Pianaccio 750m  
Afstand: 11,5 km  
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Wandeltijd: 4 uur 15 
Hoogteverschillen:  + 700m – 625m 
 

  
 
Dag 4 Rondwandeling Pianaccio – Il Passo del Cancellino  
Na het ontbijt heb je een korte transfer naar Segavecchia waar het wandelpad begint dat 
stijgt naar de bergpas ‘Passo del Lupo’ Op dit punt heb je een prachtig uitzicht over de 
vallei van het riviertje de Causso en de omliggende bergtoppen. Verder wandelend door 
beukebossen en over bergweiden bereik je de berghut Porta Franca, dat in Toscane ligt. De 
route stijgt nog even verder tot de bergkam Poggio delle Ignude (m. 1651) en daalt dan af 
naar de bergpas ‘Passo del Cancellino’. Hier is er eenfantastisch uitzicht over de vallei 
Valle del Silla, de bergen Corno alle Scale en La Nuda. De route gaat weer naar 
Segavecchia en van hier is het nog 2 km lopen naar Pianaccio. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Pianaccio 
Startpunt Segavecchia 930m - hoogste punt 1651m – eindpunt Pianaccio 750m 
Afstand: 16,5 km  
Wandeltijd: 6uur 
Hoogteverschillen: + 830m – 970m 
 
 
Dag 5 Van Pianaccio naar Vidiciatico 
Vandaag kun je ervoor kiezen om de route 115 te volgen, die vanaf de Locanda begint of 
om vanaf de berghut Segavecchia te beginnen. Na de berghut bereik je het knooppunt van 
wegen Sboccata dei Bagnadori en hier kun je uit twee varianten kiezen: de route die je 
direct naar de Croce dei Colli (1234m) brengt, vervolgt naar Cà Lenzi en eindigt in 
Vidiciatico of een langere route naar de top van Monte Grande (1531m) vanwaar je een 
mooi uitzicht hebt over het natuurpark. De routes eindigen in Vidiciatico waar je 
overnacht in het dorpscentrum in het gastvrije familie hotel  
 
Overnachting met diner en ontbijt in Vidiciatico 
Startpunt Pianaccio 750m - hoogstepunt 1531m – eindpunt Vidiatico 810M 
Afstand: 10-12 km  
Wandeltijd: 4h15-5hrs 
Hoogteverschil:  + 840m – 815m 
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Dag 6 Rondwandeling Vidiciatico  - La Nuda- Dardagna Falls 
Een korte transfer brengt je naar het bergmeertje ‘Laghetto del Cavone’ (1435m), dat het 
vertrekpunt is van een route door de vallei ‘Valle del Rio In de buurt van de bronnen van 
de Rio Piano vervolg je de wandeling naar de bergpas ‘Passo del Vallone’ en verder 
klimmend bereik je de top van ‘Monte La Nuda’ (1828m). De route daalt af langs de Via 
dei Signori en bereikt de vlakte ‘Pian d’Ivo’ en dan de Sboccata dei Bagnadori. Hier kun je 
kiezen om de route van gisteren te volgen naar Croce dei Colli, Cà Lenzi tot aan 
Vidiciatico, of de route 127 tot Budiara en dan 2 km over een rustige asfaltweg tot aan 
Vidiciatico. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Vidiciatico   
Startpunt: Madonna dell’Acero 1230m- hoogstepunt 1828m eindpunt Vidiciatico (810m) 
Afstand: 12-14 km  
Wandeltijd: 4uur 50-5 uur 25  
Hoogteverschillen: +970m – 740m 
 
Dag 7 Einde reis na het ontbijt 
 
 
 

  
 
Hotels:  
goede ** en *** Hotels 
 
Prijzen per personen 2022: 
In tweepersoonskamer   € 490,00  
In eenpersoonskamer  € 56,00 
3e person in driepersoonkamer  € 410,00 
Hoogseizoenstoeslag (juli-august)  € 50,00  
Parkeerplaats in garage (1 week; lokaal af te rekenen en te boeken)  € 36,00  
Transfer van en naar het station van Poreta Terme (1-4 pax; lokaal te betalen / op 
verzoek):  € 30,00  
Berggids: € 145,00 per dag 
 
 
Inbegrepen in de prijs: 
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 6 overnachtingen met ontbijt 
 6 diners 
 5  lunchpakketten 
 Bagagetransport 
 Transfers vermeld in the programma (1 van ieder hotel naar het startpunt van  
      de wandeling) 
 Routebeschrijvingen in Engels en kaarten   

 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


