Dag 6
Rondrit o.a. via de keten van de Lagorai, Passo di San Pellegrino en de Passo
Del Manghen
Deze toertocht begint naar het noorden over de Via Maso Rovero en vervolgens langs Ischia naar
Pergine Valsugana, een levendig stadje.
Pergine Valsugana stamt uit de Middeleeuwen, bezit een kasteel en historische torens.
Als je van natuur en cultuur houdt, dan is dit de ideale plaats om te vertoeven.
Het centrum is getooid met gebouwen uit de Renaissance, die afgewisseld worden door kerken en
kunstwerken. Aan evenementen is in Pergine ook geen gebrek, maar de grootste is toch de Pergine
Spettacolo Aperto.
Buiten het stadje liggen een aantal prachtige meren zoals Pudro, Madrano, Canzolino, Caldonazzo en
Levico. Een eeuwenoude traditie wordt er in stand gehouden, namelijk het verbouwen van
bosvruchten.
Een speciale weg klimt op de rechterrand van de Valle dei Mocheni naar Sant´Orsola Terme op 925
meter hoogte. Hij brengt je naar de massale en gespecialiseerde teelt van bosvruchten, waaronder
aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen en bosbessen.
De SP135 draait en klimt door het landschap naar Sant’Orsola, waar de verkoop van de plaatselijke
winkels ook voor een groot gedeelte bestaat uit bosvruchten, bergbloemen-, acacia- en
rododendronhoning, gearomatiseerde grappa's en kruidentheemengsels.
Verder moet het plaatsje het hebben van de wandelaars.
Zij kunnen lopen naar een oude houtzagerij, verschillende molens en naar de oudste mijnen van deze
vallei.
De SP224 draait naar Bedollo en het Lago Delle Piazze. Het meer heeft mooie stranden en is geschikt
voor bijna alle watersporten. Ook Bedollo is uitermate geschikt voor een sportieve vakantie.
Boven een steile afgrond staat trots de kerk San Osvaldo.
Tussen de beboste uitlopers van Ceramonte en de Dosso di Costalta liggen de meren Piazze en
Serraia te wachten op de vakantiegangers, je kunt er vissen, windsurfen, zeilen en zwemmen.
Je gaat ze beide bekijken.

Aan het Lago di Serraia ligt de plaats Baselga di Pinè met bossen, meren, velden vol aardbeien,
frambozen, rode bessen en andere bosvruchten. Hier liggen nog voldoende plekjes ongerepte natuur.
Bij Baselga ligt ook het Santuario Mariano di Montagnaga.
Dit heiligdom maakt deel uit van de Via dei Santuari, een pelgrimsweg die van deze plek naar het
Santuario della Madonna dell'Aiuto in de Valle di Cembra voert.
Er komen jaarlijks duizenden bedevaartgangers naar toe.

Het volgende meer wacht en draagt de naam Lago di Canzolino met de stad Pergine Valsugana.
Pergine Valsugana is een toeristisch, levendig en nijverig stadje in het bovenste deel van de
Valsugana.
De plaats stamt uit de Middeleeuwen en heeft zich in de Renaissance verder ontwikkeld.
In het centrum staat een van de mooiste woonwijken uit de Renaissance tijd met verschillende
kunstwerken.
Pergine is ook de ideale plek voor degenen die van natuur en cultuur houden, met een groot aanbod
van evenementen waaronder de Pergine Spettacolo Aperto.

Vanaf het Lago di Canzolino neem je de SP71 en komt je langs Fornance dat op een terras aan de
noord-oostkant van Montepiano ligt.
Middelpunt van het dorp is het Castello Roccabruna, waar het gemeentehuis in is gevestigd en de
Chiesa di San Martino.
Het hart van het dorp wordt nog gekenmerkt door het traditionele boerenleven.
Je vindt er galerijen, hooischuren en stallen.
De naam van het dorp is waarschijnlijk afkomstig van de smeltovens voor het zilver uit de mijnen in de
omgeving. Het is zeker dat hier ooit een Romeinse nederzetting is geweest.
Er zijn namelijk bij de Chiesa di Santo Stefano, oude tombes en munten van Domitianus, Trajanus,
Titus en andere keizers gevonden.

Iets verder vind je geen munten, maar het meer van Lases in het hart van de 2alled i Cembra.
Het meer van 110.000 vierkante meter zit vol vis en is daarom ideaal er om een dobbertje in uit te
gooien, het is wel 30 meter diep.
Bij het meer ligt het dorp Lases op de hoogten van de Dos dal Pin.
Het bijbehorende dorp Lona ligt iets hoger op een moreneterras naast een heuvel.
Vanaf de heuvel heb je een breed uitzicht over de 2alled i Cembra, de omringende bergen en de
Brenta-Dolomieten.
Het is een prachtig spektakel met bossen, waterspiegels en bergtoppen.
Het oude centrum is, net als dat van Lases, opgebouwd met de karakteristieke “cormél”huizengroepjes.

De tocht via de SP71, draait door naar Sevignano, dat in het zuidelijk deel van Segonzano ligt.
Segonzano strekt zich uit tot de west en noordwest beboste hellingen Van Dosso Di Segonzano en
Ceramount, die de Cembra vallei scheiden van de Pine Vallei.
Een van de kenmerkende natuurlijke eigenschappen in Segonzano zijn de 20 meter hoge klei
piramides.
Deze natuurwonderen hebben stenen op hun top en worden omgeven door weelderige vegetatie.
Er werd zelfs een kasteel gebouwd in Segonzano, maar dat is helaas volledig vernield door het leger
van Napoleon.
Een pad dat Sentiero Del Durer is genaamd, leidt tot de klei piramides van Klosterle in San Floriano.

Rechts ligt Gaggio en links Gresta, maar je rijdt door naar Sover in het bovenste gedeelte van de
Cembra Vallei.
Sover is een rustige bestemming en geeft je een adembenemend panoramisch uitzicht over de
westkant van de berg Frattoni en de voorkant van de Grano.
De straatjes worden er omzoomd door landelijke en adellijke herenhuizen versiert met heilige fresco´s.
De daken zijn bedekt met gele tegels en terracotta pannen, die in de ovens van de naburige stad
Molina Di Fiemme zijn geproduceerd.
Mooi is ook de San Laurence kerk, een prachtig bedehuis met 3 houten altaren uit de Barok periode.
Let vooral eens op het hoofdaltaar.
Hier blijkt dat het vakmanschap van de bewoners het bewerken van hout was.
e

Dit vakmanschap gaat zelfs terug tot de 12 eeuw.
Rechts ligt Montesover, een klein alpine dorp aan bosgebieden.
Onderlangs en op geringe afstand van het Parco Naturale del Monte Corno, toer je langs het Lago di
Stramentizzo naar Molina, waar je van de SP71 over gaat op de SP31, de Strada Provinciale Del
Passo Del Manghen.
Maar voordat je naar deze pas gaat, maak je eerst een klim naar de Passo di San Pellegrino op 1918
meter hoogte. Het zijn stijgingen van 14%.
Elf kilometer klimmen naar de top, door o.a. het Valled di San Pellegrino met mooie uitzichten op het
massief van de Latemar en de toppen van de Marmolada.
Een vlotte afdaling door het groene Val del Biois en dan de afslag naar de Vallespas, die vooral
bekend is geworden door het hout waar de “Stradivarius” violen van zijn gemaakt.
Bij Molina volg je de aftakking naar de Passo Menghen.

De Passo Manghen is een bergpas die Cavalese in het Val di Fiemme met Borgo Valsugana in het
Valsugana verbindt.
Op de pashoogte, die ingebed ligt tussen de Monte Croce (2490 m) en Monte Ziolera (2368 m), ligt
een klein bergmeer.
Je gaat 37 kilometer genieten van een ongerept en onbewoond gebergte van de Lagorai, door het Val
Cadino tot aan Telve.
De top van de schitterende bergpas Passo Manghen, is 2.047 meter hoog en heeft een gemiddelde
stijgingspercentage van 7 procent.
Een verblijf in de bergketen Lagorai, de grootste van Trentino met haar purper rode rotsen, geeft aan
je vakantie het echte berggevoel.
Van oudsher beklimmen de herders de bergen van de Lagorai langs de valleien om de hooggelegen
weiden te bereiken, de laatste plek waar gras groeit.
Druk zal het niet zijn op de Manghenpas, want doorgaand verkeer komt er niet.
Telve ligt bij de uitlopers van de Monte Salubio met mooie uitzichten, ten noorden van het oostelijke
gedeelte van de Valsugana.
Het oude centrum heeft een bijzonder stadsplan en is verdeeld in wijken die hier cormèi heten.

Het berglandschap van Telve met zijn bossen, hoge bergweiden en stenen toppen, is verdeeld in twee
grote natuurgebieden.
Het zijn de hoogvlakte van Musiera op de onderste hellingen van de Monte Salubio en de Val
Calamento op de oever van de Maso, een van de mooiste en meest ongerepte dalen van Trentino.
Telve bezit twee kerken, de kerk van de Assunta en de kerk van Santa Giustina met zijn laatgotische
fresco's.

Bij Telve kom je op de SP65 die je langs Torcegno brengt.
Torcegno is een perfecte plaats voor rust en ontspanning, waar je de kleine verborgen valleien van de
Suerta kunt ontdekken.
Torcegno heeft ook de zogenaamde Malga Valarica di Spora, een bekend wandel- en natuurcentrum.
Op een hoogte van 1703 meter, is dit de eerste stop van tal van trekkingsroutes die leiden tot
verschillende alpine boerderijen in de Lagorai.

Vijf kilometer verder ligt Roncegno Terme aan de voet van de Monte Fravòrt tegenover de Cima
Dodici.
Het plaatsje is al sinds het einde van de negentiende eeuw een bekend kuuroord met een heel
bijzondere sfeer.
Het Palace Hotel Terme heeft een goed uitgerust gezondheidsspa, waar je jezelf kunt laten masseren
en therapeutische en beauty behandelingen kunt ondergaan.
Novaledo ligt aan de SP228 en is een landbouw- en ambachtscentrum op de puinkegel van de rivier
de Rosa, die van de Panarotta omlaag stroomt.
In de omgeving liggen de ruïnes van de Tor Quadra, de vesting van een oude ophaalbrug die de weg
versperde op een punt waar iedereen verplicht voorbij moest gaan.
Langs Levico Therm kom je aan het Lago di Levico.
Daar toer je over de SP228 en de Strada Provinciale Di Vignola E Panarotta door naar de poort van
de Alpi Orientali.
Daar ligt Vignola Falesina, een van de kleinste dorpjes van Trentino op een hoogte van ± 1000 meter.
Bespikkeld met de karakteristieke masi di montagna bergboerderijen, ligt het op de Monte Orno aan
de oostpoort van een van de grootste, mooiste en minst bekende bergketens van deze streek, de
groep van de Lagorai-Cima d'Asta.
Dit typische bergdorpje roept de rustige sfeer van vroeger op toen we de woorden stress en haast nog
niet kenden. Hier adem je nog zuivere lucht in.
In de Eerste Wereldoorlog liep het Oostenrijks-Hongaarse front door deze streek, zoals de talloze
resten van verdedigingswerken op de hele berggroep nog te zien zijn.
De SP12 gaat over in de SP 11 en het rijden wordt alleen maar mooier door de bergachtige streek
boven het Lago di Levico, waar je de ene bocht na de andere voor ogen krijgt.

De laatste kilometers brengen je terug naar Tenna.
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