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Strada del vino e dei sapori
Sinds een aantal jaren zijn er in een groot aantal gebieden in Italië federaties “Strade di vino e dei
sapori” die, ter bevordering van het toerisme een routenet hebben uitgezet door de wijngaarden.
Deze fiets- en wandel- en autoroutes zijn gemarkeerd met bordjes en verwijzen op veel plaatsen
naar o.a. wijnkelders, agriturismo’s, enotheken en restaurants. Ook in Lombardije zijn er
verschillende gebieden met dit soort routes, waaronder sinds kort ook een route door het Valtellina.
Vorig jaar had ik een gesprek met de president, Attilio Tartarini, van de federatie “strada del vino
en dei sapori della Valtellina”. Deze organisatie heeft een aantal routes door de wijngaarden
gemarkeerd. Er is een route van 47 km met een hoogteverschil van 500 m tussen Morbegno en
Tirano die per fiets, lopend of deels met de auto kan worden afgelegd. Daarnaast zijn er zijn vijf
kortere fiets- of wandelrondritten door de wijngaarden van de Maroggia (lengte 30 km, 400 m
hoogteverschil), Sassella (25 km, 500 m hoogteverschil), Grumello (14 km, 250 m hoogteverschil),
Inferno (13 km, 380 m hoogteverschil) en Valgella (22 km, 500 m hoogteverschil). Degenen die
mijn boekje “De wijnen van het Valtellina” kennen, zullen de panoramische route herkennen die ik
daarin heb beschreven.

Het kasteel Grumello met omringende wijngaarden

Het kerkje van Sassella

Er is nu een gedetailleerde website www.stradavinivaltellina.com met alle mogelijke toeristisch
interessante gegevens zoals restaurants, B&B mogelijkheden, wijnproeflokalen. De site is zowel in
het Italiaans, Engels als Duits te lezen. Als u de site aanklikt en dan vervolgens Discover  Trails
kiest, ziet u een lijst met mogelijkheden. Ik geef als voorbeeld de rondrit door het Maroggiagebied.
Kies uit de lijst Maroggia Wine Road dan ziet u een korte beschrijving en onder aan de pagina kunt
u Go to the map aanklikken. Hiermee krijgt u de route ingetekend op Google Maps te zien. In paars
ziet u de rondrit, in geel een deel van de route tussen Morbegno en Tirano. Als u vervolgens links
van de kaart onder All Itineraries nogmaal de Maroggia Wine Road aanklikt dan ziet u een menu
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waarmee u restaurants,B&B’s e.a. kunt vinden. Rechts onder dit blokje ziet u een symbool met twee
oogjes met de titel Percorso stradale en als u dat aanklikt krijgt u een gedetailleerde beschrijving
van het parcours, die u op Google Maps geheel kan volgen.

Kaart van de Maroggia wijnroute (paars) en een deel van de route van Morbegno naar
Tirano(geel)
Verder vindt u onder het hoofd Discover de kop Localities, waaronder u korte beschrijvingen kunt
vinden van de dorpen langs de verschillende routes.
Links op de pagina’s vindt u Search for facilities/concerns waarmee u kunt zoeken naar restaurants,
wijnproducenten, B&B’s in het hele gebied of in een dorp.
De site zit goed in elkaar en is beslist de moeite waard. Ik heb de fiets/wandelroutes niet voor u
uitgeprobeerd, maar de autoroute is schitterend, vooral in het najaar als de druiven nog te rijpen
hangen.

