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De Costiera dei Cèch, deel 4 – Wandelingen door het gebied 
 

Zoals beschreven in deel drie van deze serie over de Costiera dei Cech, kunt u vrijwel alle dorpen 

met de auto bereiken. Het gebied is echter ook uitermate geschikt voor het maken van relatief 

makkelijke wandelingen. Het aardige daarvan is dat u niet over de asfaltwegen hoeft te lopen, maar 

gebruik kunt maken van de ontelbaar vele, smalle voetpaden door de wijngaarden en de bossen. 

Verdwalen is vrijwel onmogelijk omdat u telkens weer plekken bereikt waar u een uitzicht heeft over 

het gebied, met in het zuiden het dal van de Adda en het stadje Morbegno als oriëntatiepunten. 

Ik beschrijf hier een enkele van de mogelijke routes. Als eerste een rondwandeling van een halve dag 

vanuit Morbegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Gezicht van de Costa dei Cech 

op Morbegno 

 

 

Rondwandeling vanuit Morbegno 

We beginnen de wandeling bij de Ponte di Ganda in Morbegno. Als u vanuit Morbegno komt kunt u 

het beste de auto parkeren bij het Bocciodromo op via Merizzi 113, want aan de andere kant van de 

brug is geen parkeerplaats. 

Na de brug gaan we omhoog over de weg die al snel op de SP8 uitkomt bij een bocht naar links. We 

lopen een stukje dicht langs de vangrail over de drukke weg tot we bij een buitenbocht het voetpad 

opgaan dat in westelijke richting door de wijngaarden slingert. Na een meter of honderd is er een hek 

dat een akker beschermt, vanwaar we over een korte trap rechts naar een bovenliggend terras klimmen 

waardoor we er boven omheen kunnen. We vervolgen de weg naar het westen door een bos (er is nog 
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een splitsing maar beide wegen komen weer op hetzelfde punt uit) tot we op een geplaveide weg 

komen die van Sant’Apollonia naar Valletta loopt. We dalen af over een afsnijding en het pad krijgt 

al snel een beton wegdek en loopt tussen de wijngaarden door. Na de brug over de Fiöm gaan we 

rechts omhoog over de via Pedemontana. We zijn nu in Ca di Mazulín op een hoogte van 256 m (tot 

hier is het ca. 45 min lopen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 De Ponte di Ganda 

 

Van hier is de weg recht en vlak en loopt in westelijke richting tussen hoge huizen met balkons door. 

We zien verschillende votief fresco’s, vaak in slechte toestand, die getuigen van de devotie van de 

boerenbevolking. Op veel plaatsen ruiken we de mest uit de boerenstallen. 

Bij de eerste kruising nemen we rechts de via Alla Volta omhoog naar de huizen van La Voolta. 

We volgen nu steeds de borden van de B&B Le Cantine del Vecchio Borgo. Vroeger was de 

basisschool van Valletta in het gebouw dat nu Ca Lucia heet en wanneer er een flink pak sneeuw lag 

was dit een geliefde weg om met de slee omlaag te suizen.  

Weer omhoog gaand komen we in het buurtschap Brusido, waar de weg eindigt. We lopen door het 

gehucht en klimmen dan over een steile trap (130 treden) tussen muren van losgestapelde stenen 

omhoog. 

Langzaam komen we hoger en ten slotte zien we de witte muur van een patriciershuis in Manescia 

(340 m). We gaan langs de zuidkant van het palazzo en komen op de weg van Traona (links) naar 

Santa Croce (rechts). Vanhier hebben we een schitterend gezicht op de toppen van het Lario met de 

Legnone en de Orobische Alpen tot de val Tartano. 

We vervolgen onze weg richting Santa Croce (rechts, naar het oosten) over de asfaltweg. Niet alleen 

het panorama is prachtig, maar ook het gezicht op de steile hellingen met wijngaarden. We komen nu 

bij de eerste van de enorme zwerfstenen met afgeronde kanten en soms ondersteund door een muurtje. 

Dit zijn brokken graniet die zijn meegesleept door de gletsjers die dit gebied in de laatste ijstijd 

overdekten.2 

Dan bereiken we de huizen van Magra (370 m). Over dit buurtschap, dat tot Mello behoort, vond ik 

een verhaaltje van ene Elio Fumelli dat als volgt luidt. “ In Magra stond een wijnpers3 die eigendom 

was van de familie Fumelli Federico in Mello. Bij de rituelen van het druivenpersen behoorde het 

volgende: bij de pers stonden vier mandflessen opgesteld en iedereen die gebruik maakte van de pers 

liet een hoeveelheid wijn achter in deze flessen. De opbrengst was voor de kerk van San Fedele in 

Mello ten behoeve van het feest van de Madonna en voor het kerkbestuur.” 

We bereiken de stenen brug waaronder we de Fiom zien stromen, die een vrijwel loodrechte wand 

heeft uitgesleten. Helaas zijn er altijd weer onverlaten die hier allerlei vuil in storten. 

                                                 
2 Zie Nieuwsbrief 5(2012), Piramiden en zwerfstenen 
3 De pers is in 2000 ontmanteld en aan de gemeente Traona geschonken, die hem heeft opgesteld in het museum met de 

wijnpers van Corlazzo 
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Fig. 3 Links: Met mijn gids op weg naar de wijnkelders onder deze enorme zwerfsteen      rechts: de ingang van de wijnkelder 

 

Kort daarna bereiken we de huizen van Valle met aan het begin een huis met een afbeelding van de 

Madonna die gekroond wordt. De huizen leunen tegen enorme zwerfstenen waaronder men kelders 

heeft gegraven. Bij vele huizen staan pergola’s. Aan de overkant van het Valtellina zien we de 

splitsing van de twee dalen van de Bitto4 met de bergtoppen en onder ons is het eilandje zichtbaar 

waar omheen zich de Adda over een korte afstand in tweeën splitst. 

We vervolgen onze weg en komen op de betonweg die afdaalt naar Santa Apollonia (346 m). Dan 

komen we op een geasfalteerde weg waar we het kerkje van Santa Catarina van Corlazzo bereiken. 

Iets beneden dit kerkje ziet u het kerkje van S. Apollonia liggen. 

 

Iets verderop liggen de oude huizen van Corlazzo (ook wel Corlazio geschreven), waar nog altijd 

enkele mensen wonen. Aangeduid met een bruin bord kunnen we hier de oude wijnpers bezoeken5. 

We lopen weer verder en meteen na een bocht naar rechts gaan we een steegje aan de linkerkant in 

met een beton bestrating. We stijgen door een kastanjebos met enorme grote zwerfstenen naar Fiasco. 

U moet goed opletten om de onder een enorme zwerfsteen uitgehakte kelders te zien. Je loopt er heel 

gemakkelijk voorbij, maar onder één steen zijn er zes kelders verborgen! Aan de zijkant van de steen 

heeft men een gootje uitgehakt om het regenwater af te leiden, zodat het niet de kelders instroomt. In 

dit hele stuk zijn er kelders onder de zwerfstenen, vaak nauwelijks zichtbaar. Ten slotte zijn we op 

een hoogte van 520 m bij de kruising met de oude weg die van Mello omlaag gaat naar Santa Croce. 

We volgen deze weg omlaag tussen de wijngaarden door en bereiken dan de kerk van Santa Croce 

(447 m). Tot dit punt is het vanaf ons beginpunt ca 2 uur lopen. Bij deze kerk met zijn stenen 

barokportaal hebben we weer een mooi uitzicht over de omgeving. 

 

Op dit punt kunt u bij de splitsing aan het eind van het dorp rechtsaf omlaag gaan en de borden 

Morbegno volgen (het voetpad snijdt veel bochten af) om ten slotte weer bij de Adda uit te komen. 

 

Het alternatief is om vanuit S. Croce de weg in oostelijke richting te vervolgen en de rondwandeling 

via Selvapiana, Cerido, Cermeledo en Campvico naar de Ponte di Ganda te besluiten. Dit is een 

wandeling van nog eens circa 2,5 uur. Voor de volhouders geef ik hieronder de beschrijving. 

                                                 
4 Zie Nieuwsbrief 4(2009), de Dalen van de Bitto 
5 Zie de beschrijving van eenzelfde pers in Cerido elders in Nieuwsbrief 2(2015) 
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Aan het eind van de parkeerplaats aan de oostkant van S. Croce nemen we het voetpad dat iets hoger 

ligt. Er staat nog een gebouw met een zitplaats die stamt uit de tijd dat dit de oude route was voor de 

asfaltweg werd aangelegd. Aan het eind van de bebouwing gaan we rechts de weg op die afdaalt naar 

Marsellenico en Selvapiana. We passeren opnieuw verschillende grote zwerfstenen. Langzamerhand 

maken de wijngaarden plaats voor bossen en fruitbomen. Vlak voor de huizen van Acquamarina gaat 

links een muilezelpad omhoog door de kastanjebossen naar San Biagio6. We laten dit echter liggen 

en bereiken al snel Selvapiana. Het eerste gebouw dat we daar tegenkomen is de oude school. Tot de 

jaren ’50 werd deze alleen gebruikt in het voorjaar als de inwoners van Civo hier aan het werk waren 

in hun wijngaarden. Aan de linkerkant van de weg zien we ook de wijnkelder van de Cooperativa 

Terrazze dei Cech7. We laten de weg die rechts omlaag gaat van Selvapiana naar Morbegno, liggen 

en komen bij een gebouw aan de rechterkant met een nauwelijks meer leesbaar fresco. Enkele meters 

daarvoor nemen we het voetpad rechts dat richting Cerido gaat. Opzij ligt de agriturismo La Pecora 

Nera. 

 

 
Het voetpad komt uit op een asfaltweg die we een paar honderd meter volgen en dan nemen we het 

voetpad dat links omhoog gaat en dat na enkele tuinen in het centrum van Cerido uitkomt. Hier vinden 

we het museum ‘della Vinificazione’, met een prachtige, gerestaureerde hefboomwijnpers (zie mijn 

beschrijving in Nieuwsbrief 2(2015)). Ook staat er een oliepers, eveneens uit de 17e eeuw. 

Nu dalen we af over de asfaltweg en nemen bij de eerste rechterbocht het voetpad links dat naar Dazio 

leidt. Ter hoogte van een grote kei rechts verlaten we het pad voor de afdaling. Het pad is slecht 

zichtbaar maar komt al snel uit op de provinciale weg met iets lager nog de huizen van Cermeledo. 

De huizen worden alleen bewoond in de tijd dat men de wijngaarden bewerkt en vele huizen zijn 

ingestort. 

De grote kerk van San Nazzaro in het buurtschap Dosso del Visconte dateert uit 1624. We nemen het 

bestraatte pad aan de westkant van het gehucht met een fontein en een wasplaats. Ook deze zijn al 

lang niet meer in gebruik en de datum 1846 op de fontein is nauwelijks meer leesbaar door het mos. 

Met wat bochten bereiken we over de weg Campovico en komen dan al snel bij de kerk van de 

Visitazione (17e eeuw) op een plaats met een mooi uitzicht over de omgeving. Als we verder lopen 

bereiken we rechts de begraafplaats en over de via Roma komen we op het piazza Vittoria.Er staat 

een grote fontein uit 1908 met daarachter de wasplaats bij de ingang van de via Don Luigi del Nero. 

Deze weg loopt door de weilanden en verder lopend naar het westen komen we langs de bassins van 

de zuiveringsinstallaties, en de oude waterkrachtcentrale van Campovico. Deze werd gebouwd in 

1900 voor de elektrificatie van de spoorlijn Sondrio-Lecco en Colico-Chiavenna. Daarna komen we 

op de SS 402 die ons terugbrengt bij de Ponte di Ganda. 

 

Rondwandeling vanuit Mello 

Als u vanuit het zuiden Mello binnenrijdt vindt u meteen links in het dorp een parkeerplaats. Loop 

nu omlaag bij het bord Campo Sportivo dan komt u na 100 m bij de begraafplaats, vanwaar u een 

mooi uitzicht over de omgeving heeft. U ziet aan het eind van het dal het Comomeer en recht vooruit 

Morbegno liggen. We passeren een kapel en lopen langs kleine wijngaarden. Vaak zijn de percelen 

afgezet met gaas tegen de herten. We passeren de kapel “De Signore” (vanwege de 

                                                 
6 In ongeveer een kwartier is San Biagio te bereiken. Hier is iets hoger dan de kerk, in Pra de Guida, een 18e eeuwse 

hefboompers van hetzelfde type als in Corlazzo en Cerido, maar wat kleiner. Tijdens de dagen van “Morbegni in 

cantina” zijn er georganiseerde bezoeken aan deze pers. 
7 Zie mijn Nieuwsbrief 5(2011). Op de site www.terrazzedeicech.it vindt u onder ‘Rupi del vini’ ook een heel aardig 

filmpje over het werk in de wijngaarden 
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Christusafbeelding) en komen daarna bij een stenen huis in een bocht. Hiervandaan ziet u de Bitto in 

de Adda stromen. We nemen het voetpad omlaag langs het huis en lopen weer door de wijngaarden. 

Hier en daar is nog een enkele pergola met druiven te zien, maar vrijwel alle wijngaarden zijn modern 

met ranken langs horizontaal gespannen draden. Uit een druivenstok laat men twee ranken groeien 

waarvan er één met de klok mee, de ander tegen de klok wordt gebogen. Let u eens op de bevestiging 

van de ranken met behulp van wilgentenen. We zien daarom ook in deze omgeving veel wilgen 

groeien. Het voetpad komt uit op de asfaltweg en we volgen deze rechtsaf omlaag. Praktisch ieder 

huis dat we passeren heeft er onder een wijnkelder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Met wilgentenen opgebonden wijnranken 

 

We lopen nu door Fiasco waar we al snel een enorme zwerfsteen zien, en als u goed kijkt zult u zien 

dat er zes wijnkelders onder verborgen zijn (ik beschreef deze ook al bij de voorgaande wandeling). 

Aan de zijkant heeft men een groef in de steen uitgehakt, waardoor het regenwater niet in de kelders 

loopt. We lopen langs de achterkant van de zwerfsteen over het voetpad omhoog en volgen daarna 

het pad omlaag, waarbij we een fresco zien gedateerd 1904 met opschrift ‘Angelo en Simone, 

gemaakt in devotie’. Het uitzicht toont de Bitto, de Adda en de val Tartano. Vervolgens bereiken we 

de asfaltweg met de huizen van Santa Croce. Beneden ons ligt Carlazzo. In S. Croce zien we meerdere 

fresco’s op de huismuren geschilderd. De hoofdstraat, de via Roma, loopt langs de kerk met een 

fontein uit 1873 – ook hier hebben we weer een mooi uitzicht over het dal. Iets voorbij de kerk, na 

huis nummer 72 gaan we omlaag tegenover een geel huis met wit balkon en fresco. Verderop zien we 

weer een grote zwerfkei. We passeren voorbij nr. 52 een zwerfsteen met wijnkelders en komen bij 

een parkeerplaats. We blijven de asfaltweg volgen, rechts bij nr. 188 is een kapelletje, op nr. 8 zien 

we een fresco op een witte muur en een Mariabeeld, links naast nr. 207 een Maria fresco. Bij nr. 212 

verlaten we de bebouwing Bij een splitsing gaat u links omhoog in de richting Civo. Op een aantal 

punten kunt u een voetpad vinden dat de bochten van de autoweg afsnijdt en u via S. Biagio en Prato 

Guda ten slotte in Civo brengt. Vanhier is het nog iets meer dan 1 km naar Mello. De totale afstand 

is ca 5 km. 

Wandeling van Traona naar Mello 

We beginnen de wandeling bij de parkeerplaats achter de kerk van S. Alessandro in Traona (285 m). 

Bij de parkeerplaats begint een muilezelpad dat eerst links omhoog gaat. We negeren de van links 

komende asfaltweg (die naar Moncucco en Pianezzo leidt). Bij de volgende linker bocht ligt een 

kapel. Dan brengt het voetpad ons na een rechter bocht bij een groep alpenweiden. We komen bij een 

voetpad, houden links aan en zonder de parkeerplaats aan de andere kant van de huizen aan te doen, 

buigen we rechtsaf omhoog. We kruisen de asfaltweg en gaan aan de andere kant verder tussen de 

hoger gelegen huizen van Pianezzo (474 m) tot we weer de weg kruisen, vlak bij het eindpunt ervan. 

We steken recht over, waar een voetpad begint dat omhoog gaat in NO richting door een kastanjebos. 

Na een laatste serie bochten bereiken we de open plek tegenover het prachtige kerkje van S. Giovanni 

di Biogio (697 m). Van hier nemen we de steenslagweg achter de kerk, houden rechts aan en dalen 
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over de vallei van S. Giovanni langs de kapel van S. Antonio en komen dan bij de huizen van Bernedo 

(654 m). Vanhier loopt de weg verder naar Mello. Het hoogteverschil is bij deze wandeling ongeveer 

410 m en we moeten er ca twee uur voor uittrekken. 

Zoals te zien op de bijgevoegde kaart (rode lijn) kun je na de kapel van S. Antonio ook omlaag 

teruglopen naar Traona. 

 

 
Fig. 5 Links: Fresco op een muur 

in S. Croce 

 
Fig. 6 Rechts: De paden zijn niet 

altijd ruim bemeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling vanuit Cino 

Vanuit het dorp Cino kunnen we in ca 2 uur naar de Prati dell’O (1226 m) klimmen. Hiertoe neemt u 

over een korte afstand de weg naar Prati Nestrelli en slaat dan links af en via Pozzo bereiken we dan 

de Prati dell’O. Hier heeft men een schitterend uitzicht over het beneden Valtellina. Het is ook 

mogelijk deze plek te bereiken vanaf Piazza (991 m) of van de Prati Nestrelli (1178 m). 
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