
Caino

Vercana

Domaso

Gera Lario

Sorico

Dubino

1. Op T-kruising RA. Aan eind recht stuk ook FP aan rechterzijde RA 
brug over. 100 m na brug FP aan linkerzijde 
2. (2,0 km) smal FP aan linkerzijde gaat LA bij huis.
3. (4,2 km) Bruggetje over LA FP volgen.
4. (5,6 km) Einde Boulevard RA omhoog naar weg toe, LA 
hoofdweg op tot in Domaso
Wie dat wil (en bij laag water) gaat gelijk na brug weer naar meer 
toe voor mooi slingerend fiets en wandelpad. Wel langzaam.
5.  (8,8 km) Kort na het bord ‘Domaso’ kan je aan linkerzijde FP op 
via Parkeerterrein of eerder.
6. (10,4 km) Einde FP/wandelpad RAomhoog  naar weg toe en LA 
hoofdweg op.

1. Over brug RA naar meer toe 
voor begin FP langs water
2. Bij parkeerterrein weg op
3. Over brug gelijk RA FP op
4. bruggetje over RA, verderop 
FP op
5. RA FP langs weg en RA met 
weg mee brug over
6. gelijk na brug LA ri Spluga en 
St. Moritz. Na parkeerterrein heb 
je aan linkerzijde stuk FP. Na 1 
km weg op. Vlak voor spoor LA.

Langs de westelijke oever van het 
Comomeer is een fietspad 
aangelegd. Het ligt er nog niet 
overal, en dat kan door 
ruimtegebrek ook niet. Maar waar 
men de oude weg buiten de tunnels 
heeft omgebouwd tot fietspad, is 
het fantastisch. Ook de stukjes 
langs de boulevards zijn leuk. Het 
maakt het al met al een stuk leuker 
dan de route over de oostelijke 
oever. De lengte is vrijwel gelijk.

Langs de westelijke oever liggen 
leuke plaatsjes als Gera Lario, 
Gravedona, Dongo en Menaggio. 
Het maakt de beleving van het 
Como-meer een stuk leuker.
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4. (16,2 km) Vlak voor kerk RA 
tot T-kruising LA, voor kerk 
langs, rechts om kerkhof heen 
en LA tegen rijrichtingin, RA 
tot hoofdweg. LA brug over 
via hoofdweg.
5. (16,6 km) RA door dorp 
heen en aan eind bij pleintje 
LA, hoofdweg oversteken en 
RA via fiets/wandelpad langs 
hoofdweg. 
6. (17,5 km) Vlak voor tunnel 
linksaf wandelpad op 
(verboden voor alle verkeer). 
Komt buiten tunnel om terug 
op weg, linksaf op, klein 
stukje tegen verkeer in.

1. (12,6 km) LA ri Lago en beneden RA over 
boulevard, na minirotonde RD, bruggetje over
2. (14,1 km) OpT-kruising LA RA weggetje 
volgen. volg witte pijltjes op asfalt.
3. (15,0 km) einde weggetje links om betonnen 
plateau heen tot meer begin Fiets/wandelpad

7. (22,1 km) Vlak voor tunnel LA FP op.
8. (23,5 km) Links aanhouden en dorp in. Pas op, gaat 
tegen rijrichting in.
9. (24,1 km) Blijf eerst nog 30 m aan linkerzijde grote 
weg en steek dan pas over. Let op bij oversteken!!!

1. RA ri 
Rezzonico
2. Bij par-
keerterrein 
voor grote 
weg RA FP
3. RA ri Musso 
en Pianello 
del Lario

4. bruggetje over RA, 1e weg LA voorbij kerk RA en LA FP op langs meer
5. direct na zeilclub, voorbij bord doodlopende weg LA paadje op, om 
betonnen plateau heen,wordt weggetje.
6. Na bocht naar links met verboden zijweg 1e weg RA, komt uit op 
boulevard Gravedona, steeds RD
7. Op hoofdweg RA tot over brug in Domaso, gelijk RA (8)
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4. In de afdaling na Acquaseria op het korte rechte stuk 
oversteken naar de rode fietstrook aan de linkerzijde 
weg, na bocht vlak voor tunnel LA FP. Indien je niet op 
tijd oversteekt, wordt het levensgevaarlijk.
5. Einde FP voor weg linkerzijde blijven, desnoods 30 m 
lopen. Auto’s kunnen schrikken. Fietsers als tegenliggers 
mogelijk. 
6. Einde FP weer aan linkerzijde weg blijven. Hier moet je 
echt even 20 m gaan lopen door het korte tunneltje en 
daarna direct LA FP op. Autoo’s schrikken anders teveel.
7. Einde FP links blijven, 10 m langs hoofdweg en dan 
gele strook naar beneden toe, hellinkje af, parkeerstrook 
over, LA de weg op.
8. Vlak voor tunnel FP links nemen. 
9. Bij aanlegsteiger Ferry ri Bellaggio nemen.

Naar Lugano:
Voor wie van Menaggio naar Lugano wil, om bijvoorbeeld de 
trein terug te nemen, kan vanaf Menaggio over een leuk fietspad 
fietsen tot aan de grens. Het is ook een combinatie van 
vrijliggende paden en de gewone weg. 

A (19,6 km) Na JH RA hellinkje op, klein stukje half 
verhard. Verderop scherp bocht naar rechts en steile klim
B. (22,0 km) Bij weg LA grote weg op en na 50 m in 
volgende bocht rechts weggetje op, wordt verderop FP.
C. (25,2 km) Einde FP LA en na 100 m RA FP verder. Einde 
RA weggetje op en naar links aanhouden.
D. Op open plek met wasplaats en kapelletje aan 
linkerzijde 1e weg na kapelletje LA Via Milano in. (ri 
Gonte, getekend in muur) . Bij parkeerplaatjse LA naar 
beneden toe en bij grote weg oversteken.

1. Volg weg door centrum 
Menaggio RD
2 en 3. Vlak voor tunnel RA FP op
4. Weg op, tunneltje door en RA 
FP op
5. RA FP op
6. Weg op en blijven volgen.

Iedere keer als men na het FP 
weer de weg op komt, goed 
opletten. Laat automobilisten 
niet schrikken!
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