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Bellagio en omgeving
Bellagio behoort tot de drukst bezochte toeristenplaatsen aan het Comomeer. De
wandelpromenade langs het meer, de vele winkeltjes en de tuinen van Villa Melzi zijn de grote
trekpleisters. Die tuinen heb ik eerder beschreven in Nieuwsbrief 4(2017) en in deze
Nieuwsbrief beschrijf ik een drietal wandelingen door het dorp en de naaste omgeving.
In deel 1 een rondwandeling door het dorp, in deel 2 een excursie naar de tuinen van de Villa
Serbelloni, in deel 3 een iets uitgebreidere wandeling in de onmiddellijke omgeving van het
dorp en in de vierde paragraaf een korte autorit. Van het toeristenbureau kreeg ik ook nog de
documentatie voor een nog wat uitgebreidere wandeling in de omgeving van Bellagio, maar
die heb ik niet zelf gemaakt. Ik geef de beschrijving ervan in de vijfde paragraaf.
Hoe in Bellagio te komen: Als u de autokaart erbij neemt ziet u vanaf de noordkant van het
meer twee hoofdwegen. Aan de oostkant kunt u de autoweg volgen tot Varenna en daar met de
(auto)pont oversteken of doorrijden naar Lecco en dan de weg van Lecco over Malgrate en
Onno langs het meer naar Bellagio volgen. Dit laatste stuk wordt relatief weinig bereden en is
zeker de moeite waard om eens te volgen. Onderweg vindt u ook nog enkele restaurants. Het
alternatief is om de Via Regina aan de westkant van het meer te nemen. U kunt dan de
(auto)pont in Cadenabbia nemen of doorrijden naar Como en dan omhoog via Torno, Nesso en
Lezzeno naar Bellagio rijden. Dit is echter een behoorlijk drukke route.

Gezicht op Bellagio vanaf de pont
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1. Een wandeling door het centrum van Bellagio
De wandeling, die we zullen
beginnen bij de bootsteiger op het
Piazza Mazzini, duurt ongeveer een
uur (zie kaart 1). Op dit plein is ook
het kantoor van het Toeristenbureau
te vinden.
Het rechthoekige plein dateert in de
huidige vorm uit de 18e eeuw. Onder
de zuilengang kunt u nog een donker
gekleurde zuil vinden waarop de
hoogwaterstanden van 1829 en 1862
zijn aangegeven (1). De records van
die jaren zijn echter later al
verschillende keren gebroken. We
lopen nu in noordelijke richting langs
de vele restaurants en terrassen en
komen bij het Grand Hotel Villa
Serbelloni (2). Het werd als privé
villa gebouwd in 1852 tot deze in
1872 werd verbouwd tot Hotel
Bellagio. De huidige naam dateert uit
begin twintigste eeuw toen een
Zwitserse firma het hotel en de Villa
Serbelloni die in het park boven het
dorp ligt, overnam. Het park en de daarin liggende villa is nu eigendom van de Rockefeller
Stichting en een beschrijving daarvan vindt u in de volgende paragraaf. Het hotel Grand Hotel
Villa Serbelloni bood onderdak aan vele staatshoofden en andere beroemdheden, zoals de
presidenten Roosevelt en Churchill, de Rothschilds, filmsterren zoals Clark Gable, Robert
Mitchum, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Al Pacino en talrijke Engelse en vooral
Russische aristocraten. We laten het hotel links liggen en vervolgen de weg omhoog. Het is de
moeite waard om iets verderop linksaf te slaan, de Via Vitali in om naar de landpunt, het “Punta
Spartivento”, te lopen. Letterlijk betekent dit het punt waar de wind splitst. Van hier hebben
we een schitterend uitzicht over het meer, rechts ligt de tak die naar Lecco loopt, links die naar
Como en recht voor ons de tak naar Colico, in het Italiaans het Alto Lago (Bovenmeer)
genoemd. Van hier lopen we weer terug naar de Via Roma en gaan verder links omhoog naar
het Piazza San Giacomo, het plein bij de gelijknamige kerk (6).
De San Giacomokerk
De kerk is een prachtig voorbeeld van de Romaans-Lombardische stijl en werd gebouwd tussen
1075 en 1125 door de “Meesters van Como”. Het gebouw staat op de lijst van Nationaal
Monumenten. Het interieur toont een Kruisaflegging van de school van Perugino en een triptiek
van Foppa uit 1432. Het meest opvallend is de preekstoel in Carrara marmer met symbolen van
de evangelisten. Interessant is ook het houten Christusbeeld onder de altaartafel, gemaakt door
een Spaanse meester uit de 17e eeuw. In mijn boekje “Mythen en sagen rond het Comomeer”
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heb ik het verhaal over de geschiedenis van dit beeld al opgenomen, maar ik geef hier een korte
samenvatting2:
Zo’n driehonderd jaar geleden gingen de vissers uit Bellagio al vroeg het water op na een paar
stormachtige dagen. De wind was gaan liggen en er dreef veel drijfhout in het water. Toen een
van de vissers opstond om zijn netten in het water te werpen zag hij in de nog vrij hoge golven
iets drijven dat op een menselijke gedaante leek. Hij roeide er naar toe en zag dat het geen
menselijk lichaam was maar een houten beeld en toen hij het binnenboord trok bleek het een
beeld van de dode Christus te zijn. Het is dit beeld dat we nu onder het altaar in de S. Giacomo
kunnen zien. Het interessante is dat dit beeld, gemaakt door een onbekende Spaanse
kunstenaar, afkomstig was uit het Fort Fuentes3 in het Pian di Spagna. Dat betekent dat het
door de wind en stroom over bijna 40 km is verplaatst.
De marmeren preekstoel in de kerk van San Giacomo

Tegen het onderste deel van de klokkentoren zien we een
monument voor de gevallenen uit de Eerste
Wereldoorlog. Aangenomen wordt dat deze onderste
helft al deel uitmaakte van het middeleeuwse
verdedigingssysteem dat al bestond ver voor de kerk
werd gebouwd. Boven het dorp, in het park van de Villa
Serbelloni, staat een ruïne van een toren die hier ook
onderdeel van uit maakte en waar men verbinding had
met bijvoorbeeld de toren van het kasteel Vezio, boven
Varenna. De toren in zijn huidige vorm dateert uit de 18e
eeuw en werd in 1990 gerestaureerd.
In het centrum van het plein staat een granieten fontein
die in 1897 werd gemaakt voor de Engelsman Pical, de
eigenaar van Villa Borné, ter gelegenheid van het
zestigste regeringsjaar van koningin Victoria. Tussen
1908 en 1910 is de fontein verplaats uit de villatuin naar de huidige plaats. Oorspronkelijk
stond er een ster op de top van de fontein, maar deze werd in september 1947 in een plechtige
processie vervangen door het beeld van de Madonna Pellegrino (de Pelgrims Madonna). Op
het plein zien we op nummer 7 de Bar Sport, vroeger een klooster, met op de rechter hoek een
plaquette ter herinnering aan Teresio Olivetti, die hier werd geboren (3). Hij was officier in het
Alpenregiment en oprichter van het ondergrondse blad “De Rebel”. Hij werd beloond voor zijn
moed met de militaire Gouden medaille en stierf op 27 januari 1945, 29 jaar oud, in het
concentratiekamp Hersbruck. In december 2017 werd hij zalig verklaard.
Vanaf de kerk gezien links in de hoek van het plein zien we een middeleeuwse toren, waarin
het VVV is gevestigd (5). Hier kunt u zich aanmelden voor een excursie door het park rond
Villa Serbelloni (4). U kunt vanaf het plein de villa zien liggen. Zo’n rondleiding, onder leiding
van een gids, duurt 1,5-2 uur. In de volgende paragraaf vindt u meer details hierover.
Vervolgen we nu de rondwandeling door de Via Garibaldi, een drukke winkelstraat. Aan de
rechterkant vinden we een aantal straatjes die met steile trappen omlaag naar het meer leiden.
Even voor het eind van de hoofdstraat ligt rechts de Salita Serbelloni met aan beide kanten
talrijke winkeltjes, restaurants en bars (7). De lokale bevolking noemt dit nog steeds “de
Gracht” omdat hier in de middeleeuwen een verdedigingsgracht was. Omlaag kijkend zien we
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rechts nog resten van een oude muur, onderdeel van het verdedigingssysteem van Bellagio. Er
waren drie toegangen, één waar we nu staan, waar vroeger een ophaalbrug was, de tweede aan
de voet van de straat (waar een kleine zuilengang de oude muren verbindt met het Hotel
Metropole), de derde was in de buurt van de klokkentoren.

Links: De middeleeuwse toren op het kerkplein, rechts de toren van de S. Giacomokerk

We blijven de Via Garibaldi volgen en zien dan rechts een geel gebouw met een fresco waar
het wapenschild van Bellagio op staat (8). Dit is het gemeentehuis. Ernaast is de kleine S.
Giorgio kapel, daterend uit de 11e/vroeg 12e eeuw. De apsis en het altaar waren oorspronkelijk
op het oosten georiënteerd, maar verhuisden naar de tegenover liggende kant en de ingang
kwam daarbij aan de straatkant. De kapel heeft maar één klok en deze hangt boven de doorgang
naar de Genazzzini trappen. Vroeger was dit de enige toegang naar het bovendeel van Bellagio.
Als we de trappen iets af gaan zien we de vroegere stadsbibliotheek, nu gemeentekamer,
gevestigd in een Libertystijl gebouw uit 1914 (9).

Links: De winkelstraat
Salita Serbelloni,
Rechts: De S. Giorgio
kerk

4

Iets verderop ligt de Villa Gotica, de villa waar vroeger de fontein van het Piazza della Chiesa
stond (10). De villa werd oorspronkelijk gebouwd als Anglicaanse kerk in neogotische stijl
tegen het eind van de 18e eeuw. In de jaren vijftig werd ze omgebouwd tot privé appartementen.
We dalen nu af door het park en passeren links een toren (11). Hier was het watermechaniek
in onder gebracht dat de lift van het Hotel Groot Bretagne in beweging bracht. Dit hotel was
het nu verwaarloosde gebouw aan de waterkant, daterend uit midden 19 e eeuw. Na bijna
honderd jaar werd het eigendom van de Regionale Gouvernement in Milaan dat het gebruikte
als hotel en catering school tot het in juni 2000 door een lokale industrieel werd gekocht.
We staan nu op de mooie promenade met zijn grote oleanders. Als u deze naar links vervolgt
komt u bij Villa Melzi (12). Om onze rondwandeling af te sluiten gaan we echter rechtsaf en
komen terug op het Piazza Mazzzini. Tegen de muur van het Hotel Excelsior-Splendide kunnen
we een plaquette zien ter herinnering aan de futurist Filippo Tommaso Marinetti, die hier in
1944 overleed (13).4 Iets verderop, in de hoek waar de Salita Serbelloni uitkomt, zien we nog
een plaquette (14). Deze werd in 1961 geplaatst ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de
geboorte van Frans Liszt (1811-1886), die in 1837 in Bellagio verbleef. Als we onder de
zuilengang doorlopen, bereiken we ons beginpunt. Links staat het Hotel Genazzini, nu Hotel
Metropole.

De wandelpromenade
langs het meer

2. Villa Serbelloni
Boven Bellagio, op de bergrug die de Leccotak scheidt van de Comotak ligt Villa Serbelloni
temidden van een groot park. De tuinen kunnen van half maart tot eind oktober worden bezocht
onder leiding van een gids. Bij goed weer zijn er rondleidingen van 1,5- 2 uur om 11.00 u en
15.30 u. Er moeten minimaal 6 en maximaal 30 personen zijn voor de rondleiding. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij het toeristenbureau Promobellagio in de toren op het Piazza della Chiesa. Het
is geen park zoals dat bij Villa Melzi met zijn vele bloementuinen, maar hoofdzakelijk begroeid
met bomen en struiken.
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De geschiedenis van de villa en het hotel
Ik vond het zeer verwarrend dat er een hotel Villa Serbelloni en een Villa Serbelloni zijn. Na enig onderzoek
achterhaalde ik de geschiedenis hiervan. Kort samengevat is deze als volgt:
In het boven Bellagio gelegen park lag zeker al in de tijd van de Gotische koning Theodoric, in 475, een kasteel.
In de achtste eeuw verbouwde de Longobardische koning Liutprand het tot woonverblijf. In de Middeleeuwen
vervulde het een belangrijke rol als uitkijkpost die in verbinding stond met bijvoorbeeld het kasteel van Vezio,
boven Varenna. In 1375 werd het kasteel verwoest maar in 1489 liet markies Stanga een paleis bouwen op de
plaats waar nu villa Serbelloni staat. In de jaren daarna kwamen er vele bekende personen o.a. Leonardo da Vinci,
keizer Maximiliaan I, koningin Victoria, en Manzoni op bezoek. Na de dood van de markies in 1500 verviel het
kasteel tot Francesco Sfondrati het gebied in 1538 kocht en de villa herbouwde. De huidige villa werd iets later
gebouwd door Ercole Sfondrati, generaal in de Pauselijke legers. Behalve de Sfondrati toren en een gebouw aan
de zuidkant van de Villa, bouwde hij een Kapucijner klooster aan de zuidwestkant van het gebied. Graaf Carlo
Sfondrati overleed kinderloos in 1788 liet zijn bezittingen en de titel van Graaf van de Riviera bij testament aan
Alexander Serbelloni. Deze verbouwde de villa en veranderde veel aan het park. Men zegt dat hij een bedrag van
1,8 miljoen gouden lire besteedde aan de aanleg van de wegen, voetpaden en grotten die er nu nog zijn.
In 1870 verhuurden de erven Serbelloni hun eigendom aan hoteleigenaren en in 1907 verkochten ze het aan een
Zwitserse firma en werd het Hotel Villa Serbelloni. . Op dat moment was de eigenaar en manager Leone
Breidschmidt.
Geheel los van dit gebeuren bouwde in 1850 bouwt de schatrijke graaf Frizzoni uit Bergamo t.g.v. de verjaardag
van zijn vrouw, voor haar aan het meer een villa. Deze villa werd in 1872 verkocht aan een Zwitserse onderneming
en na uitbreiding met twee vleugels werd het Grand Hotel Bellagio. De opening vond plaats in 1873.
In 1918 kocht Arturo Bucher zowel het Grand Hotel Bellagio als het Hotel Villa Serbelloni van Leone
Breitschmid.
T.g.v. van de crisis in 1929 verkocht Bucher in dat jaar het Hotel Villa Serbelloni aan Miss Elena Walker, dochter
van de vroegere eigenaar van de bekende whisky onderneming. Ze was getrouwd met een prins van Thurn und
Taxis en werd hertogin van Duino. Toen Bucher de villa verkocht nam hij de meer prestigieuze naam Serbelloni
over en veranderde de naam van Grand Hotel Bellagio in Grand Hotel Villa Serbelloni. Dit hotel wordt nu al meer
dan 100 jaar en 4 generaties lang geëxploiteerd door de familie Bucher.
In 1959 schonk Elena Walker de villa bij testament aan de Rockefeller Foundation uit New York. Deze stichting
gebruikt vanaf dat moment de villa als internationaal studie- en conferentiecentrum onder de naam Villa
Serbelloni.

Grand Hotel Villa
Serbelloni in het
begin van de 20e
eeuw

Een rondwandeling door het park rond villa Serbelloni
De wandeling begint bij het toeristenbureau in de hoek van het plein voor de San Giacomokerk.
U moet rekening houden met een lange klim over een goed onderhouden weg. Onderweg komt
u langs talloze fraaie bomen zoals ceders, beuken, naaldbomen, apenbomen, eiken,
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notenbomen, sequoia’s en vele struiken zoals camelia’s, rozen, wisteria (blauwe regen),
azalea’s en hortensia’s. We passeren ook nog een soort tuinhuis dat dient als studieruimte voor
een wetenschapper. Onderweg hebben we verschillende keren een prachtig uitzicht over het
Comomeer, soms over de Lecco tak, soms over de Como tak en soms ziet u beide tegelijk. Zo
ziet u bijvoorbeeld aan de Lecco kant het haventje van het vissersdorp Pescallo duidelijk liggen.
Boven gekomen bereiken we de resten van de muren en de toren die in 1375 door Filippo Maria
Visconti werden verwoest en de ruïnes van een oud kasteel dat naast een romaans kerkje stond.
De apsis van dit kerkje werd op een gegeven moment omgebouwd tot militaire wachttoren.
Vanaf dit punt ziet u Varenna en Villa Monastero duidelijk liggen. Nu daalt de weg weer tot
we terugkomen bij de ingang van het park.

Gezicht op het meer vanuit park Villa Serbelloni

Kasteelruïne in het park

3. Een uitgebreidere wandeling door Bellagio en omgeving
Deze wandeling leidt rond het oude centrum naar de buurtschappen bij Bellagio en duurt
ongeveer twee uur (zie kaart 2).
Als beginpunt kiezen we opnieuw het toeristenbureau op het Piazza Mazzini, vanwaar we nu
omhoog lopen door de Salita Mella naar de Via Garibaldi, waar we rechtsaf slaan tot het geel
gekleurde Gemeentehuis en de S. Giorgiokapel. Hier gaan we links over de trappen van de
Salita al Cappuccini naar het oude vissersdorp Pescallo. In het begin van de 18 e eeuw was dit
dorp een van de drie plaatsen aan het Comomeer die de grootste hoeveelheid vis voor de markt
in Como aanvoerden. Het haventje ligt aan de Lecco tak van het meer, vanwaar we een mooi
uitzicht hebben op de 2409 m hoge piek van de Grigna aan de overkant. Op een klein pleintje
vinden we het kerkje van de heiligen Biagio en Andrea (1). We volgen de Via Pescallo en
komen in het buurtschap Oliverio, een naam die is afgeleid van de vele olijfbomen die hier al
vanaf de Romeinse tijd zijn te vinden. U kunt in deze omgeving ook vaak allerlei handgemaakte
voorwerpen vinden die uit het hout van deze bomen zijn gemaakt. Aan het eind van de weg
bereiken we de grote Villa Camuzia, gebouwd in 1624 door Eudemio Camuzio (2). Aan het
eind van de 18e eeuw werd ze door graaf Pietro Venini geheel gerenoveerd en hij veranderde
de naam in Villa Giulia, ter ere van zijn echtgenote. Het is een neoklassiek gebouw van drie
verdiepingen. De graaf kocht ook de gronden rond de villa en ontwierp aan de voorkant een
grasveld, Vialone genaamd, waardoor hij een mooi uitzicht op het meer kreeg. De Belgische
koning Leopold I was hier meerdere keren in het najaar.
Als we de villa links houden en de Via Valassina volgen, komen we in het buurtschap Regatola
(3). Op de muur van het eerste huis links zien we een plaquette ter herinnering aan Alexander
Volta die hier verbleef. Kort daarna gaan we wat traptreden af naar het centrum van Regatola.
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Hier nemen we de Via Volta die afdaalt naar de Comotak van het meer en uitkomt op de
hoofdroute van Bellagio naar Como. We steken deze over en komen in het buurtschap Guggiate
bij het Hotel Silvio, vanwaar we een prachtig gezicht hebben op het meer met zijn rijen
cipressen (4). Als u met de rug naar het meer staat ziet u rechts tegen de heuvel een mausoleum
gebouwd voor Giacomo Poldi Pezzoli in de 19e eeuw. Hier is ook een van de afstammelingen
van de Gonzaga familie uit Mantua, een vriend van Pezzoli begraven. Het monument behoort
tot het privé park van de huidige Villa Gerli aan het meer. Aan het eind van het smeedijzeren
hekwerk staat een prachtige, eeuwenoude Liquidambar (amandelboom).
We volgen de hoofdweg naar het pleintje van Guggiate met de kerk van S. Andrea (5). Ernaast
ligt een grote villa die in de 17e eeuw werd gebouwd voor de familie Ciceri. De villa is omringd
door een muur met een elegant toegangshek.

Kaart met de tweede rondwandeling

We gaan terug naar de hoofdweg en slaan rechtsaf naar het buurtschap S. Giovanni. Aan het
eind van de weg ziet u een oud huis met een toren met een zonnewijzer, waarin het Museum
van Nautische Instrumenten is gevestigd (6)5. Het museum toont een verzameling van ruim
tweehonderd instrumenten verzameld door de reiziger Gianni Gini. Tot de interessantste
instrumenten uit de verzameling behoren 18e-eeuwse telescopen gemaakt in Venetië,

5
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kompassen en Zonneklokken uit verschillende perioden, vele chronometers en een prachtig
koperen planetarium.
We volgen nu de weg omlaag en komen op een klein pleintje aan het meer (7). U kunt hier
even tot rust komen op een bankje aan de oever. Achter ons ligt aan het plein de kerk van S.
Giovanni. Van de geschiedenis van deze kerk weten we weinig, maar het was zeker de oudste
op het grondgebied van Bellagio. De huidige kerk, uit 1584 rust op de resten van een kerk uit
de 10e eeuw. Ze heeft een barokke voorgevel met een toren waarin vijf klokken hangen. Binnen
hangt een doek uit de 16e eeuw van Gaudenzio Ferrari met de Herrezen Christus bij het altaar
en een beeld in Carrara marmer van de Onbevlekte Maagd, uit de school van Bernini. De kerk
is echter alleen om 10 uur zondagsochtends open voor de mis.
Op het pleintje kunt u ook nog een kunstmatige grot zien die gewijd is aan de Madonna van
Lourdes en gebouwd in 1950 door Don Giulia Botta, de aartspriester van de kerk.
Links aan de waterkant ziet u het gebouw van de roeivereniging die zich beroemd op zes
wereldkampioenschappen.

Villa Giulia

We keren nu weer terug naar Guggiate maar
slaan na een stukje over de hoofdweg naar
Bellagio links af naar het buurtschap
Loppia. Aan de rechterkant van de omlaag
lopende weg zien we trappen die omhoog
naar de Villa Giulia leiden. Achter een muur
staat het romaanse kerkje van Santa Maria
van Loppia uit eind 10e eeuw (8). De villa
ligt nu in het park van Villa Gerli op de
e
meeroever links (9). De villa werd in de 18 eeuw gebouwd voor de familie Taverna en ging
daarna over naar de Poldi_Pezzoli die haar uitbouwde met twee vleugels. Vervolgens erfde
prins Trivulzio de villa en werd ze in 1944 gekocht door graaf Gerli. Aan de oever kunt u nog
een zeldzaam exemplaar zien van een Lario Gondel, een zeilschip dat tot eind 19e eeuw werd
gebruikt voor vervoer van goederen en vee. Loppia was een vissersdorp en heeft zijn oude
karakter nog grotendeels bewaard. U vindt hier ook een ingang van het park van Villa Melzi
(10) en kunt eventueel door het park terugwandelen naar Bellagio. Als u de villa al eerder
bezocht heeft en niet opnieuw entreegeld wild betalen, kunt u de asfaltweg langs het park
volgen. Via de wandelboulevard langs de oever van het meer komt u weer terug in het centrum
van Bellagio. Rechts van de boulevard is een grote parking. Mocht deze in de drukke
zomermaanden vol zijn dan rijdt u door naar het centrum en volgt de weg rechtsaf omhoog, de
Via Valassina waar u aan de linkerkant kort na elkaar twee parkeerplaatsen vindt.

4. Een korte autoroute langs het fietsmuseum en langs enkele
bijzondere zwerfstenen
Als u een enthousiaste fietser bent mag u zeker het fietsmuseum Madonna del Ghisallo niet
missen op minder dan tien kilometer van Bellagio. Om er te komen neemt u de Via Valassina
in Bellagio richting Magreglio. Deze weg is berucht bij de rijders van de Ronde van
Lombardije, ze stijgt met hellingspercentages tot 14% en talloze haarspeldbochten naar de
Madonna del Ghisallo. Vanaf Magreglio daalt en stijgt de weg nog 10 km naar het dorp
Sormano. Maar dan begint het echt: de renners slaan hier af en rijden tegen de Muro di Sormano
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op. Dat betekent 1,9 kilometer zwoegen tegen 15,8%, terwijl de steilste stroken met 27%
stijgen. Vanaf de top is het nog 50 kilometer naar de eindstreep in Como.
In 2019 was onze landgenoot Bauke Mollema de winnaar, maar Hennie Kuiper(1981) en Jo de
Roo (1962 en ‘ 63) gingen hem voor.

Links: Madonna di
Ghisallo,
Rechts monument
voor de fietsers in
Magreglio

Om het museum te zien blijven we op een pleintje in het Magreglio met links het moderne
fietsmuseum en rechts het museum in de kerk Madonna di Ghisallo. Voor iedereen die van
wielrennen houdt is het museum zeer de moeite waard met talrijke herinneringen aan beroemde
kampioenen6. Voor de kerk zien we links drie beeldhouwwerken met de afbeeldingen van drie
fietsberoemdheden: Binda, Coppi en Bartali. In de kerk talloze herinneringen aan de grote
kampioenen. Iets verderop staat nog een monument voor de wielersport.

De
30
zwerfsteen
Lentina

m

lange
Pietra

In
plaats
van
dezelfde weg terug
kunt u vanaf het
plein ook de weg
inslaan die ernaast
omlaag gaat naar
Bellagio over het
Piano Rancio. Ik heb
hierover
eerder
geschreven in de
6

Opening van de 1e zaterdag in maart tot de 1e zondag in november alle dagen van 9.30 u tot 17.30 u
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Nieuwsbrief 5(2012). Aan deze weg ligt namelijk de bekendste zwerfsteen in de driehoek
Como-Bellagio-Lecco, de Pietra Lentina. U kunt het niet missen want ze heeft kolossale
afmetingen: 30 m lang, 9 m hoog, 10 m breed en een gewicht van 6000 ton. Het is bijna
onvoorstelbaar hoe deze zwaargewicht in de laatste ijstijd is meegevoerd door de Addagletsjer
vanuit het Val Masino. Kort voor deze steen ligt er trouwens nog een, de Pietra Luna, gelegen
naast het gelijknamige hotel.
Op de terugweg passeert u ca 4 km voor Bellagio, bij Chevrio, een bord aan de rechterkant dat
verwijst naar de trattoria Belvedère. U kunt hier voortreffelijk eten met een schitterend uitzicht
over het meer.

5. Een derde wandelroute in de omgeving van Bellagio
Zoals boven vermeld komt de beschrijving van deze route uit een folder van de VVV en heb
ik die niet zelf gecontroleerd. De route duurt ongeveer 2,5-3 uur. Op de bijgevoegde kaart 3 is
de route aangegeven en ziet u de nummers van de belangrijkste bezienswaardigheden zoals
aangegeven in de tekst.

Loop vanaf het meer omhoog naar de Via Valassina en volg deze langs het kerkhof en de
parkeerplaatsen. Dit gebied heet Oliverio. We hebben een mooi uitzicht over de Lecco tak
van het meer en de olijfgaarden, die bij Villa Giulia (1) horen (zie de beschrijving van de
tweede wandeling). Kort na de villa nemen we de met keien bestrate Via Cavada en volgen
deze omhoog tot een onderdoorgang met trappen tot we eindigen in het gehucht Pino. Het
weggetje voor ons gaat naar Visgnola en achter ons loopt een pad naar het College van de
Heilige Maagd, vroeger een school, nu een verpleeghuis, het Casa di Cura Bellagio (2).
We kiezen de weg naar Visgnola, die ons links naar een plein brengt, het Piazza dei Canestri.
Rechts is een bar, de Tabaccheria Mazzoni, die zijn 19 e-eeuws uiterlijk behouden heeft. Voor
de bar staat een stenen tafel en aan de onderkant daarvan staat de datum 1892.
Tegenover de bar en rechts van de lokale Alpenvereniging, ligt het kerkje van S. Martino (3).
Dit dateert uit de 14e – 15e eeuw en is een mooi voorbeeld van 15e-eeuwse architectuur met
veranderingen uit de barok periode. Gedurende de 15e eeuw diende het als hospitaal tot het op
15 januari 1510 overging naar de San Pedemont dominicanen uit Como. Deze broeders
woonden hier permanent en bouwden een woning voor hun studenten uit Como. De
dominicanen waren berucht, niet alleen als strenge onderwijzers, maar vooral als rechters en
inquisiteurs. In 1793 werd het klooster gesloten en werd het eigendom van de stad Olona tot
het in 1799 werd geveild en in handen kwam van Giacomo Rezia. In de eerste helft van de 19e
eeuw had de kerk een kapelaan. In 1875 kwam er een nieuwe parochiekerk in het buurtschap
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Breno en werd de kleine kerk van S. Martino onderdeel hiervan. De laatste kapelaan werd nu
benoemd als priester van de nieuwe parochiekerk. Veel kostbaarheden uit de oude kerk werden
naar de nieuwe overgebracht. Een daarvan is de mooie afbeelding van Maria met de
Rozenkrans.
In een recent reisverslag van Frans Brussee 7 vond ik de volgende anekdote:
Franz Liszt en Marie d’Agoult verbleven in de nazomer van 1837 een kleine zes weken in
Bellagio - dagen die tot de gelukkigste van hun gemeenschappelijke leven behoorden. Op 1
oktober 1837 woonden ze een kerkdienst bij in Visgnola en zagen daar een processie.
Klokgebeier had hen naar het dorpje gelokt. In het kerkje hadden ze gezien hoe een priester
manden met koekjes en fruit zegende alvorens die door meisjes aan de toegestroomde boeren
uit de omtrek werden aangeboden. Liszt had een zak vol lekkers gekocht en dat als een vorst
rondgestrooid. Marie d’Agoult beschrijft in haar dagboek, hoe een paar belhamels met elkaar
op de vuist gingen om maar een koekje of een in het zand vertrapte dadel te bemachtigen. Een
jongetje had daarbij een flinke tik op zijn neus gekregen en begon hard te huilen. Dat wekte de
verontwaardiging van de ouders op. Wie was die vreemde snoeshaan eigenlijk, die daar als een
Sinterklaas lekkers stond uit te delen? Met gebalde vuisten kwamen een paar kerels op Liszt
af. Gelukkig had het jongetje zich niet erg bezeerd en toen zijn moeder hem in haar armen nam,
bedaarde hij na een poosje, zodat alles met de sisser afliep.
Daar ging de kerkdeur open en verscheen onder een baldakijn een “vals glimlachende en
kakelbonte Maria”, om met Marie d’Agoult te spreken, voorafgegaan door vrouwen die met
schelle stem een litanie zongen en gevolgd door een aantal kaarsen dragende mannen, die
“vreemd uitgedost waren in een nauwsluitend gewaad, zoiets als de hoes van een paraplu die
ooit rood had gezien, maar waarop de tijd en de onbarmhartigheid der seizoenen al de
kleurnuances van herfstbladeren hadden achtergelaten”, aldus wederom Marie d’Agoult

Het kerkje San Martino in Visgnola

Tegenover de ingang van de kerk is er op
nummer 4 een grote deur die toegang geeft tot
de kelders van het vroegere klooster. Deze zijn
nu privé eigendom en in gebruik als de
Wijnkelder van San Martino, waar een lokale
wijn, de Nustranel wordt gemaakt volgens
traditionele methoden. Voor deze wijn
gebruikt men Clinto en Vergunesa druiven.
Op dit punt kunt u eventueel nog 15-20
minuten verder lopen naar het gehucht S. Vito.
Neem daartoe het pad achter de kerk van S.
Martino, steek de hoofdweg naar Lecco over
en neem de weg rechtdoor in de richting van
het meer. Al snel bereiken we dan de kerk van
S. Vito (4). Deze werd in 1593 gebouwd en
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heeft een oude afbeelding van de Madonna. Hoewel de kerk meestal gesloten is, kunnen we de
afbeelding zien door het kleine venster. Vanaf dit punt keren we terug over dezelfde weg en
komen we weer bij de Tabaccheria op het plein.
Terugkerend naar de hoofdweg zijn er nu twee mogelijke routes. We kunnen de klinkerweg
nemen die recht tegenover ons ligt of een omweg van 15 minuten maken. Voor laatstgenoemde
alternatieve route slaan we linksaf over de hoofdweg. Na 20 m steken we over en nemen de
weg rechts bij de bushalte en gaan omhoog. De weg klimt vrij steil maar als beloning krijgen
we een prachtig uitzicht van Visgnola en in de verte het voorgebergte van Bellagio. Tenslotte
bereiken we een wit hek met opschrift Proprietà Privata, waar we het smalle pad aan de
rechterkant nemen en in dezelfde richting verder lopen. Als het pad ons terugbrengt naar de
smalle straten van Visgnola nemen we die met de trappen naar omlaag, de Vicolo Don
Giuseppe. Recht voor ons ligt de Tabaccheria op het plein waar we de alternatieve route
begonnen.
Van hier nemen we de klinkerweg die links van de Tabaccheria omhoog gaat en die ons naar
de parochiekerk van S. Maria Annunciata in Breno leidt (5). Over de bouw van deze kerk wordt
de volgende legende verteld:
Een kasteelheer, eigenaar van Villa Serbelloni, passeerde hier iedere dag op weg naar Visgnola
en stopte hier dan om water uit de bron te drinken (het water dat nu uit de Avelli fontein komt
rechts naast de kerk en waar het water uit twee granieten hoofden met menselijke trekken spuit).
Omdat de heer moeilijk liep, kwam hij altijd te paard. Hij merkte dat iedere keer als hij weg
wilde gaan van de bron, het paard een soort buiging maakte. Toen hij op een dag, na zich
gelaafd te hebben aan de bron, door wilde gaan merkte hij plotseling dat zijn benen beter
voelden. Daarop gaf hij zijn mensen opdracht om vóór de bron te gaan graven en al snel vonden
ze daar een beeld van Maria met het kind Jezus. Daarop besloot hij op die plaats een kerk te
laten bouwen voor de Madonna. Het beeld is nog altijd te zien in het koor van de kerk.
De kerk dateert uit de 16e eeuw en werd in 1857 parochiekerk. Tegen de zijwanden van het
schip hangen drie doeken uit eind 15e eeuw, oorspronkelijk afkomstig uit de kerk van S.
Martino. Het eerste doek links toont Albert de Grote die discussieert over de Heilige Schrift.
Hij wordt omringd door verschillende kerkelijke figuren en door een man in burgerkleding.
Een ander doek toont de Madonna op een Troon met Jezus, S. Dominicus en S. Pieter met in
het onderste deel een Paus en Heer, die de geestelijke en tijdelijke macht voorstellen. Op de
wand er tegenover hangt een schilderij met de Dode Christus van dezelfde kunstenaar.
Onder het plein zijn kelders waarin het water van de fontein vloeit en die in het verleden
gebruikt werden om de melk koel te bewaren.
Als we naar rechts de hoofdweg inslaan en omlaag lopen, komen we langs een oude, maar pas
gerestaureerde ‘lavatoi’, een plaats waar de vrouwen de was deden (6). Dit water is hetzelfde
als uit de Avelli fontein bij de kerk.
Onmiddellijk hierna slaan we linksaf omhoog, nemen dan het korte maar steile pad omlaag
naar Borgo. Ga niet de hoofdweg naar Lecco op maar blijf op het pad aan de linker kant. Neem
aan het eind het grindpad evenwijdig aan de weg. We komen dan in het buurtschap Taronico,
waar we rechts de melkfabriek passeren (7). Deze werd in 1933 gebouwd om de melk te
verwerken van de ongeveer twaalf boeren in de Lario Driehoek.
Volg het pad naar het centrum van Taronico en sla aan het eind rechtsaf naar de hoofdweg.
Steek deze over tot we weer bij de graslaan, de Viallone, van Villa Giulia komen. Iets verderop
passeren we de barakken van de Carabinieri (8) met daarnaast het postkantoor en het
plaatselijke gezondheidscentrum. Links van het politiebureau ligt een weggetje en dit volgen
we tot eind, waar we linksaf slaan. We lopen nu door een betrekkelijk onbekend deel van
Bellagio. Aan het eind van dit smalle pad kruisen we de hoofdweg en volgen we het pad Via
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del Bello naar de wijk Aureggio. Aan het eind van de trappen ligt links de kleine, 17 e-eeuwse
kerk van S. Carlo Borromeo (9). Neem het pad links, de Via dei Pini en volg dit tot net voorbij
huisnummer 16 en sla daar rechtsaf naar een kiezelpad. Van hier zien we het meer met aan de
zuidwestelijk tak de Villa Carlotta en Tremezzo. Ga over het pleintje rechtdoor over het
grindpad vanwaar we de zuidoost tak van het meer zien. Beneden aan de trappen bereiken we
nu de hoofdweg, de Via Valassina, die ons terug leidt naar Bellagio.

Een laatste blik op Bellagio met links villa Melzi, rechts het haventje van Pescallo, villa Serbelloni en geheel
rechts boven Varenna
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