




Vanaf de Adda naar Bergamo
Brivio - Bergamo

Deze variant is gemaakt om het doorsteken van de Po-vlakte zo 
kort mogelijk te maken en om meer variatie in natuurschoon, 
mooie steden en vrijliggende fietspaden te bieden dan de recht-
streekse route. De route is iets langer dan de rechtstreekse route 
maar Bergamo en Mantova maken die omweg zeker waard. 
Bovendien fietst men bij deze variant over 150 kilometer over 
vrijliggende fietspaden. 
De route verloopt vanaf Brivio meer naar het oosten. In Brivio 
kan je al in het dorp omhoog om via de grote weg de brug over 
te steken en dan rechtsaf te gaan naar Villa d’Adda. Dat is een 
redelijk drukke weg die je minstens vier kilometer moet volgen 
voordat je af kan slaan. Het mooiste is om vanaf Brivio langs de 
rivier te fietsen naar het veer van Leonardo da Vinci. Na de eerste 
honderd meters asfalt wordt dit onverhard en moet je een beetje 
stuurkunst gebruiken om de kuilen te ontwijken. Maar het is 
wel mooi en heerlijk rustig. Eenmaal de brug onderdoor en de 
wanden van de rivier worden hoger, het dal versmalt zich. Het 
water stroomt nu sneller, en wie er in valt wordt mee naar het 
midden gevoerd of komt in een verraderlijke draaikolk terecht. 
Jaarlijks verdrinken tientallen stedelingen uit Milaan hier als men 
zich wat al te makkelijk laat verleiden een duik te nemen in het 
verkoelende water. Alleen de mensen die hier wonen weten hoe 
de stromingen lopen en spelen ermee. 

Aan het eind krijg je weer een antibrommerslagboom met zigzag 
waar je langs moet slalommen of onderdoor moet. Het is mij twee 
keer zonder veel problemen gelukt en de derde keer was de slag-

boom open. 

Ter hoogte van Imbersago ligt het veer van Leonardo da Vinci. 
Aan hem wordt de ingenieuze werking toegeschreven van het 
veer, dat hier in oude stijl is gerestaureerd. Het veer bestaat uit 
een plat vlak met twee boten als drijvers, waarin in het midden 
een groot roer is bevestigd. De boot hangt aan een kabel. Zodra 
de boot vertrekt worden de boten met behulp van het roer schuin 
op de stroming gebracht zodat de stroming de pont naar de 
andere oever duwt. Er komt geen stroom of andere brandstof bij 
te pas en zelfs drie auto’s per keer worden moeiteloos overgezet.
Op de andere oever moet je de weg volgen omhoog en dat is wel 
even klimmen. Toch, als je niet op ziet tegen het onverharde stuk 
en de slagboom, heb je hier mooi stuk route. 

Als je na Villa d’Adda verder omhoog geklommen bent uit het dal 
van de Adda kom je in de bevaartplaats Sotto il Monte Giovanni 
XXIII. Dat is een hele mond vol voor onder de berg waar aan de 
voet Paus Johannes de XXIII heeft gewoond. En je moet voor de 
route inderdaad bij het vrij onopvallende huis rechtsaf. Ik was er 
twee keer straal langs gegaan voordat ik iets gewaar werd. Hoe 
men dan ook over die paus denkt, wat mij bij bedevaartplaatsen 
van dit kaliber altijd opvalt is de angstvallige hoop die mensen 
uitstralen als ze de bussen uit strompelen die hun vanuit de 
bergen of waar dan ook hebben aangevoerd. Soms lijkt het op 
de loterij waarbij ieder denkt toch nog een klein winnend lot in 
handen te hebben als je onder het gezegende raam doorloopt. 

Op weg naar Mapello fiets je halverwege langs de Villa Gromo uit 
de 18e eeuw. Mocht u trouwplannen hebben of zoiets, je kan hem 





afhuren voor een chique feestje.
Na Mapello kom je bij de rivier de Brembo, die je oversteekt via 
een oud ezelsbruggetje, zoals men dat hier noemt. Achterlangs de 
heuvel van Bergamo gaat het stevig omhoog waarna een mooi tra-
ject volgt tussen de landhuizen op weg naar 
de oude stad. Zodra deze in zicht komt moet 
u even stoppen want er zijn niet zoveel plek-
ken die een goed uitzicht bieden. 
Je komt de oude bovenstad van Bergamo 
binnen via een poort (de Porta San Ales-
sandro) en fietst dan schuin rechts de echte 
bovenstad in. Ik ben er dwars doorheen 
gegaan (fietsen mag niet, want het is een-
richtingsverkeer, maar lopen mag wel, je 
ziet meer en het is sympathieker) en ik heb 
daarna weer aan de andere zijde de poort 
(Porta San Agostino) genomen en daarna 
rechts aanhoudend de weg gevolgd (de Viale 
Vittorio Emmanuele II) naar de benedenstad.

Bergamo is een van de mooiste en inte-
ressantste steden van Noord-Italië. Niet alleen 
vanwege haar ligging op een vooruitgeschoven 
rots die rondom de omgeving domineert, maar 
vooral omdat de historische binnenstad als 
geheel zo sterk behouden is gebleven. De smalle 
straten weerkaatsen het licht en bieden steeds 
sfeervolle doorkijkjes op de prachtige monumenten van zowel middel-
eeuwse als renaissance-bouwkunst. 

De stad werd door Liguriërs voor het eerst als nederzetting 

gebruikt. De strategische ligging maakt de plek zeer goed te verdedi-
gen tegen aanvallers. Dat dachten ook de Etrusken en de Galliërs die 
de plaats Berghem noemden, Onderlinge twisten tussen de Galliërs 
zorgden ervoor dat de plek volledig werd verwoest en pas onder de 

Romeinen weer werd opgebouwd met de naam 
Bergomum. Na de val van het Romeinse Rijk, 
werd de plaats ingenomen door achtereenvol-
gens Goten, Hunnen en Vandalen. De Longo-
barden maakte Bergamo tot een belangrijke 
stad in hun koninkrijk, zo ook de Franken die 
volgden. In de middeleeuwen werd ook Ber-
gamo een vrije commune die zich aansloot in 
de Lega Lombarda tegen de keizer Barbarossa. 
Helaas werd ook Bergamo vervolgens intern 
verscheurd in de onderlinge strijd tussen de 
Welfen en de Ghibellijnen, die hier gevoerd 
werd tussen de families Colleoni en Suardi. De 
onbestuurbaarheid van de stad noopte uitein-
delijk tot het inroepen van de hulp van de Vis-
conti uit Milaan, die daarna echter een waar 
schrikbewind uitoefenden. Er kwam pas rust in 
de stad toen Bergamo bij Venetië gevoegd werd, 
hetgeen drie eeuwen zou duren tot aan de 
komst van de Fransen onder Napoleon. De rest 
is eeuhh ... geschiedenis.

Het Piazza Vecchia is het hart van de 
stad. Aan dit plein vind je het oorspronkelijk 

middeleeuwse Palazzo della Ragione en de oude Torre del Comune. 
Het Palazzo della Ragione heeft een kenmerkende overdekte bui-
tentrap. Boven in het midden van het Palazzo vind je de afbeelding 



van de Leeuw, symbool van Venetië. Dit symbool zie je vanaf hier 
tot Venetië, maar ook als je verder door zou gaan langs de Dalma-
tische kust, steeds terug als teken van de Venetiaanse Republiek van 
weleer. Midden op het plein vind je de opvallende Fontana Contarini, 
geschonken door de gelijknamige Venetiaanse heerser.

Tegenover het Palazzo, en het schijnt je al helder wit toe als 
je het plein nadert, staat het Palazzo Nuovo, dat de stadsbibliotheek 
herbergt. Op het plein achter de Palazzo della Ragione kom je op 
het kleine Piazza del Duomo. Daar verrijzen de Dom, de Basilica di 
Santa Maria Maggiore en de Cappella Colleoni. Vooral de Capella 
Colleoni is een prachtig renaissancebouwwerk dat in opdracht van de 
condottiere Colleoni hier in de 15e eeuw is neergezet door de bouw-
meester Giovanni Antonio Amadeo. Deze Colleoni was een huurlin-
genleider uit Bergamo die zijn diensten succesvol aan de republiek 
had aangeboden. Hij had graag gewild dat zijn standbeeld na zijn 
dood op het San Marcoplein zou worden neergezet. Dat is uiteindelijk 

maar het kleinere Campo di Ss. Giovanni e Paolo geworden, maar 
hier in Bergamo heeft hij zich kunnen uitleven. Graag had hij ook het 
Palazzo della Ragione laten afbreken om meer licht op de kapel te 
laten schijnen maar dat is gelukkig niet doorgegaan. Zowel in vorm 
als door het wisselend materiaalgebruik van wit en roze marmer 
is dit bouwwerk prachtig. Naast de kapel vindt u het Battistero en 
achter de kapel staat de kerk van S. Maria Maggiore.

Verder moet je in de straatjes vooral je ogen openhouden voor 
de prachtige vitrines van de winkels. Er is bijvoobeeld een bakker die 
al jaren zo’n mooie vitrine heeft dat het water je in de mond loopt.

Als je de stadspoort aan de oostzijde verlaten hebt kom je als 
je gelijk linksaf zou gaan, uit bij het mooiste museum van de stad, 
de Pinacoteca dell’Accademia Carrara. Deze herbergt een schat aan 
schilderwerken van vooral Venetiaanse meesters.

In de benedenstad van Bergamo is het een stuk drukker. Als je 
de grote weg afdaalt, de Viale Vitt. Emmanuele II dan kom je bene-
den uit op het grote plein van de Piazza Matteoti, waarvan de omge-
ving vrijwel 19e eeuws is, met o.a. als voorbeeld het Teatro Donizetti. 

Er loopt in Noord-Italië een brede strook van bedrijvigheid op 
de as Turijn - Milaan - Venetië. Dat heeft niet alleen te maken 
met de handelsweg die hier van oudsher liep, maar ook met de 
aanwezigheid van water uit de bergen, grondstoffen zoals voor 
de metaalindustrie rondom Brescia maar ook de vruchtbare land-
bouwgronden in de Po-vlakte als leverancier voor de voedselver-
werkende industrie. Vooral aan weerszijden van de snelweg en de 
parallelverlopende spoorlijn zie je een vrijwel onafgebroken reeks 
aan bedrijven en bedrijfjes. Daarbij is de vindingrijkheid van Itali-
anen groot en kan je bijvoorbeeld bedrijfjes tegenkomen die zich 
toeleggen op het maken van handendrogers in wc’s, stenen grotjes 





met Maria-beeldjes, mobiele serveertafels, etalagepoppen, mar-
meren tuinbeelden, etc.. Al die bedrijvigheid levert een constante 
stroom van verkeer op en een dichte bebouwing. Dit is met name 
het geval van Milaan naar Brescia en van Verona tot Vicenza. Het 
was dan ook alleen maar mogelijk om hier een fietsroute te ont-
wikkelen die met een slinger dit gebied ten zuiden of ten noorden 
omzeilt. 
Daarom voert de route van Bergamo eerst zuidwaarts door het 
natuurgebied langs de Serio. Hier ligt een mooi fietspad waar wij 
bij toeval op terecht kwamen. Het begint feitelijk gelijk al onder 
Seriate. In het natuurgebied zelf zit het vol met konijnen, eek-
hoorns en vogels.

Cisano Bergamasco
Il Fatur, iets van de route af omhoog in Cisano richting Bergamo maar wel
heerlijk eten en ook goed slapen. Aanbevolen! 

Sotto il Monte Giovanni XXIII 
Agriturismo Casa Clelia - Sotto il Monte Giovanni XXIII -  Via Corna 3,
Tel: 035 799133 - fax 035 791788.

Valbrembo
Alternatief: B&B leNovefate, Via Rebetta Bassa 4, Localita Fontana
24129 Bergamo, www.lenovefate.it, Tel: +39 035 527759, smaakvol,
vriendelijke mensen, fietsen mogen in de gang, 2 pers + ontbijt 90 euro.

Bergamo
Bergamo heeft meer dan 7 hotels, vragen bij de VVV op de Viale Vitt.
Emmanuele II rechts bij de afdaling aan de route in de benedenstad.
Hotel Post aan de Via Borgo Palazzo, “we vroegen naar hotels in de buurt
van de route. Eenvoudig, maar netjes **hotel, goed sanitair, ‘s Ochtends
rechtsaf richting spoor en je zit zo weer op de route”



Door de Franciacorta naar Brescia
Bergamo - Brescia

Na het natuurpark steekt de route door naar Palazzolo. Bijzonder 
hier is de toren en de stalen brug over de Oglio. We kunnen vanaf 
Palazzolo dankbaar gebruik maken van de fietsroute die hier door 
de provincie Brescia is aangelegd naar Paratico. Vanaf Paratico 
loopt deze dan via het meer van Iseo en de Franciacorta door tot 
aan Brescia zelf. Het tweede deel is een van de oudste fietsroutes 
van Italië, en dat is met tien jaar nog niet zo oud dus. 
 
Na Clusane kom je in het plassengebied van de Torbiere del 
Sebino. Hier werd, net zoals bij Loosdrecht, vroeger turf gewon-
nen en als je over het smalle paadje tussen de plassen fietst met 
de begroeiing aan weerszijden, dan overvalt je een gevoel dat je 
dan wel ver gefietst hebt, maar niet ver van huis bent. Een blik op 

de berg erachter en dan weet je dat dat niet waar is. Bij Provaglio 
fiets je de echte Franciacorta in. Dit is een mooie vruchtbare en 
golvende streek met veel wijnbouw. Ook van oudsher had deze 
streek veel aantrekkingskracht op met name de invallers uit het 
oosten, zodat er veel kastelen zijn gebouwd zoals bij Passirano 
en bij Paderno. In Paderno fiets je vrijwel langs het restaurant 
Giardino. In dit restaurant kan je tussen de middag als een vorst 
eten als je met het dagmenu meegaat (ruime keus). Voorgerecht, 
hoofdgerecht, wijn, water en koffie met koekjes voor maar 15 
euro (2010). De wijn is uit de streek en niet te versmaden, ook 
al zou je maar één glas drinken. De zaal zit iedere dag vol tussen 
de middag. Wel is het verstandig om de kleding even iets aan de 
gelegenheid aan te passen.
Een paar kilometer na Paderno brengt de route je langs het 
renaissance-klooster van Rodengo, de Abbazia Olivetana.

Brescia heeft net zoals Bergamo een Gallische oorsprong, toen 
werd de nederzetting Brixia genoemd. In 196 voor Christus werd de 
nederzetting door de Romeinen ingenomen en daarna uitgebouwd tot 
een stad met meerdere tempels, een amfitheater, een aquaduct, etc.. 
Van dit Romeinse verleden zijn nog maar enkele delen overgebleven. 
De stad werd in 452 door de Hunnen van Attilla verwoest maar 
maakte vanaf de middeleeuwen weer een bloei door als vrije com-
mune. De geschiedenis is verder vrijwel gelijk aan die van Bergamo. 
Brescia mag dan nog steeds wel een historische stad zijn, het mist de 
beslotenheid en de aantrekkingskracht van Bergamo, maar het mist 
ook de grandeur van Verona of de verfijning van Vicenza. 

Ik heb er met plezier doorheen gefietst en even halt gemaakt 
op de Piazza della Loggia, maar om er te blijven vond ik de stad niet 
mooi genoeg, misschien ook wel te groot, te bedrijvig. 











Calcinate 
B&B Cascina Brasile, Calcinate, tel. 3395473786, voor 2 pers 80.-

Palazzolo Sull’Oglio:
Europa Motel, Corso Europa 6, tel: 030 - 7402109
Villa E Roma,Via Bergamo 33/35, tel: 030-731203, (aanbevolen, rustig,
ommuurd, redelijke prijs)
B&B Flavio (F), Vias Molinari 13a, Palazzolo Sull’Oglio, tel 3331102284,
pp 18 -

Villongo
Agriturismo Cascina Oglio, Villongo - Loc. Fosio . Tel.  035 914125,
email: cascinaoglio@tin.it  

Capriolo
Agriturismo Ricci Curbastro,
Capriolo. Via Adro 37.
Tel.  030 736094-7460558 

Clusane
Tot Iseo: meer dan 14 campings
Meest familiecampings, zeer vol.
Camping Belvedere ** Iseo -
Clusane - via Risorgimento 132.
Tel. 030 9898030 
Camping Cantiere del lago d’Iseo
** Iseo - Clusane,  via Carlo Lanza 
26. Tel. 030 989166 
Camping Caravan Sebino ** Iseo
- Clusane, via  Risorgimento 168.
Tel. 030 989216. 
Camping Le Betulle ** Iseo -
Clusane, via Risorgimento 148.
Tel./fax 030 989349 

Corte Franca
Relais Franciacorta (D)
Tel: 030-9884234

Provaglio d’Iseo
B&B La Mimosa, Via Diaz
no 4, Provaglio d’Iseo,
Tel: 030 98 33 45,
50 - 70 voor 2 pers

Passirano 
B&B Alla Corte (F), Via
Diaz no 27, Passirano,
Tel: 030 654226,
50 - 60 voor 2 pers

Paderno Francia
corta

B&B Airone Blu, Via Oldof-
redi 33, Paderno Francia-
corta,
Tel: 0306857023, pp 30, voor 2 pers 50,-

Gussago 
B&B La Pergolina, Via Trieste 51, 25064 Gussago, Tel: 030 2773787,
65 - 70 voor 2 pers

Brescia
heeft meer dan 7 hotels, vragen bij de VVV (ligt aan de route in het
centrum)



Het Gardameer en het Rode Kruis
Brescia - Pozzolengo 

Vanaf Rezzato, tien kilometer na Bresica, tot aan Pozzolengo ten 
zuiden van het Gardameer, kan men weer over bewegwijzerde 
fietsroutes rijden. Het eerste deel is vrijwel vlak, maar vanaf tien 
kilometer voor Desenzano gaat deze route door de heuvels. 
Op één daarvan staat een mooi klooster waar je ook langs fietst. 
Men heeft omwille van het verkeer de route vlak voor Desenzano 
nog geleid over een extra steile heuvel met dito afdaling. Dat gaat 
echter te ver als je met bagage fietst. Daarom wijk ik hier het laat-
ste stuk voor Desenzano even af van de route en loopt de route 
even over de grote weg. Rivoltella: Albergo Pizzeria La Quiete, 
Viale Francesco Agello 166, Rivoltella di Desenzano,
www.albergolaquiete.eu, 1 ster. €60.-- voor 2 pers. mooie ruime 
kamer met grote badkamer. prima ontbijt en rustig gelegen.

Na Desenzano kom je door het heuvelgebied van de more-
nen, die door de gletsjer die het Gardameer heeft uitgeschuurd, zijn 
gevormd. Dit zachtglooiende gebied met wijngaarden, cipressen en 
mooie dorpjes met oude burchten doet zeer lieflijk aan. Toch was 
het juist hier dat er heftige veldslagen woedden. In 1859 werd bij 
het plaatsje Solferino tussen de Fransen en de Oostenrijkers slag 
geleverd, waarbij 40.000 gewonden achterbleven die slechts door de 
plaatselijke bevolking geholpen werden, zover ze konden. 

Een Zwitserse arts, Henri Dunant, die hier op doorreis was, 
zag deze ellende en besloot daarop een internationale organisatie op 
te richten die deze zorg op zich zou nemen. Deze organisatie werd 
het Rode Kruis.

Tegelijkertijd vond er iets noordelijker bij San Martino een 
veldslag plaats tussen de Italianen, onder aanvoering van het huis 
van Savoie, en de Oostenrijkers. Ter herinnering aan de overwinning 
van de Italianen, die mede bepalend was voor hun eenwording en 
onafhankelijkheid, werd deze markante toren opgericht. 

De route voert verder door wijngaarden naar Pozzolengo. Kort 
na Pozzolengo splitst de route zich. Voor Venetië ga je naar het 
oosten. De hoofdroute voert je zuidwaarts naar Mantova. 



Bedizzole
B&B Macesina (F), Via Borghetto 22, 25081 Bedizzole, 030 - 6871737,
pp 50 - 75 met zwembad 
B&B Il Glicine (F), Via Ersone 3, Bedizzole, 030 3367002, pp 30 - 40

Lonato
Agriturismo Ambrosina - Lonato - via Ambrosina, 1 . Tel.  030 9913583 -
Kamperen bij de boer
Agriturismo Arriga alta - Lonato - Loc Arriga Alta.  Tel./ fax 030 9913718  
Agriturismo La cavallina - Lonato - via S. Tommaso, 24,
Tel: 030 9130329 - fax 030 9130222

Padenghe sull’Garda 
Agriturismo Il pratello - Padenghe s/G - Loc. Pratello .  Tel. 030 9907005
Camping Villa Garuti  Padenghe s/G, via del Porto, 5.  Tel. 030 9907134
Camping La Cà  Padenghe s/G, via San Cassiano, 12.  Tel. 030 9907006 

Desenzano del Garda 
kent meer dan 7 hotels en B&B’s
Camping San Francesco  Desenzano d/G - Rivoltella -  str.vic.
San Francesco. Tel. 030 9110245 
Camping Vò  Desenzano d/G - via Vò, 4. Tel. 030  9121325
In de streek rondom Pozzolengo zijn verder veel B&B’s te vinden 







Langs de Mincio naar Mantova
Pozzolengo - Mantova 

Na Volta Mantovana daal je af naar de rivier de Mincio, waar je op 
het fietspad komt dat helemaal van Peschiera naar Mantova loopt. 

Omdat Mantova aan drie zijden omsloten wordt door het 
water van de Mincio, dat hier zo breed is als een meer, had deze plek 
al van oudsher een natuurlijke verdediging. 

Al in 2000 voor Christus is hier van bewoning sprake geweest. 
De plaats werd ook bewoond door de Etrusken en tijdens de tweede 
Punische oorlog ingenomen door de Romeinen, die de stad echter niet 
in ontwikkeling hebben genomen. Wel werd een van de beroemdste 
Romeinse dichters, Vergilius oftewel Virgilio in het italiaans, in een 
klein dorp hier in de de buurt van Mantova geboren. De streek rond 
Mantova is nog steeds naar hem vernoemd. Ook Mantova kreeg na 
de val van het Romeinse Rijk te maken met bezetting door de nieuwe 
heersers die uit het oosten kwamen, maar ontwikkelde zich pas na 
1100 tot een vrije commune. In 1273 nam een lid van de familie 
Bonacolsi de macht over.

Na een korte opstand in 1328 nam de eerste Gonzaga het 
bestuur van de stad over en kon Mantova beginnen aan een rijke 
bloeiperiode. In deze bloeiperiode lieten de Gonzaga’s zich tegen 
betaling tot hertog verheffen en kon het hertogdom tot een groot 
gebied uitgroeien dat zich uitstrekte tot de Monferrato (bij Turijn). De 
Gonzaga’s waren verbonden aan de familie Este uit Ferrara en het is 
vooral aan Isabella d’Este, de vrouw van Francesco II, te danken dat 
Mantova zou uitgroeien tot het belangrijkste centrum van de Renais-
sance in Noord-Italië.

De Gonzaga’s bleven aan de macht tot 1707. Daarna verviel 
het aan de Oostenrijkers die hier tot 1866 de dienst zouden blijven 
uitmaken. 

Het centrum van de stad is heel compact en de monumenten 
staan dicht op elkaar geconcentreerd. Gelukkig maar, want het 
plaveisel in de stad bestaat uit van die middeleeuwse kinderkop-
jes waardoor je sommige stukken liever loopt dan fietst. 
Als je bij het kasteel van S. Giorgio de stad ingaat kom je eerst op 
het Piazza Sordello uit. Hier zie je links het imposante bouwwerk 
van het Palazzo Ducale. Het hof van Mantua was destijds uitge-
groeid tot een van de grootste paleizen uit die tijd en het complex 
bevatte dan ook 500 kamers voor 800 permanente bewoners. Het 
zijn met name de door o.a. Mantegna weelderig versierde ruimtes, 



zoals de Camera degli Sposi, die tot de verbeelding spreken. 
Tegenover het Palazzo Ducale vindt je de Dom met zijn bijzon-
dere gevel.

Achter het grote Piazza Sordello ligt het veel kleinere maar sfeer-
volle Piazza delle Erbe. Hier vind je het Palazzo della Ragione en 
de romaanse kerk van la Rotonda. Aan het eind van het plein om 
de hoek kijk je tegen de mooie gevel van de S. Andrea aan. De 
Corso Umberto I is een gezellige winkelstraat met arcaden en ook 
in de Via Roma kan je leuk slenteren. 
Aan de zuidrand van Mantova ligt Palazzo Te, het buitenverblijf 
van de Gonzaga’s. Dit is een door Giulio Romano gebouwd lust-
hof dat tussen 1525 en 1535 verrees op een eilandje. Het omlig-
gende water van de zogenaamde vierde plas werd pas in de 19e 
eeuw drooggelegd. De verschillende kamers in deze lusthof zijn 
weelderig gedecoreerd met fresco’s. Men kan alvast een goed 
voorproefje vinden op www.itis.mn.it/palazzote/.

Castellaro Lagusello 
Corte Fattori (F), Via Moscatello 129, Castellaro Lagusello,
Tel: 037688913, prijs per 2-perskamer 55-65
B&B Coradello in Castellaro. Echt logeren bij de boer. Een kamer met
eigen badkamer en gedeelde zitkamer. Prima ontbijt en dat voor slechts
45 euro. In het dorpje kun je bovendien heerlijk eten (wandeling van 10
minuutjes). Wij waren heel enthousiast over deze B&B!

Volta Mantovana 
Agriturismo Cascina Boschi (F), Stra dei Boschi 20, Volta Mantovana,
Tel: 0376812887, pp 40 of 60 voor 2 pers
Agriturismo (F), Corte Canale virgilio, Str. Volta-Pozzolo 1,
Tel: 0376/83572 € 65 per nacht,

Mantova 
Alberghi Mantegna Hotel Meuble, Via Fabio Filzi 10, hotelmantegna.it,
tel: 0376328019, prijs per 2-perskamer €90,-
L’Hotel Broletto, Via Accademia 1, hotelbroletto.com, Tel: 03760326784,
prijs per 2-perskamer €80,-
 ABC Comfort Hotel, Piazza Don Leoni 25, hotelabcmantova.it,
Tel: 0376322329, prijs per 2-perskamer €70,-

Libenter Bed & Breakfast Mantua, Via Pomponazzo 15, Tel: 0376222414,
voor 2 pers. €90,-
B&B Palazzo Arrivabene,Via Fratelli Bandiera 20, palazzoarrivabene.net,
Tel: 0376328685, voor 2 pers. €90,-
B&B Verdeblu, Via Podgora 2A, verdeblumantova.com, Tel: 0376360398,
voor 2 pers. €70,-
B&B Le Querce, Via G. Verga 19 - Levata (Mantova), 46010 Curtatone
(Mantova), +39.0376.290.073, pp. 25,- 
B&B Casa del Betto, Via Treves 173, 46047 Porto Mantovano (Mantova),
+39 329.8935227, voor 2 pers 80,-
Antica Locanda Matilda B&B, Via Rismondo 2, 46100 Mantova
(Mantova), +39 335 6390624. (6 km ten ZO van de stad, 2 km van de
route 
ri Nogara), voor 2 pers. 80.-
Camping een officiiële ten N. van de
stad bij een uitvalsweg, net nieuw, en een
ander ook tenook ten noorden van de stad
bij een boer. 
Corte Chiara: Bij houten bruggetje ri
grotere weg. Hier oversteken naar
Gambarara (wit plaatsnaambord). Via
Mantovanella doorfietsen tot kerkhof
(cimitero) (2,7 km) en meteen daarna
links ri. Marmirolo. Het is de
agricampeggio Corte Chiara aan de
linkerzijde van de weg (3,0 km). Camping
is klein en veel tijgermuskieten, maar zeer
behulpzame mensen.







Over de Po en door het gebied van 
de Lambrusco naar Modena 

Mantova - Modena

Na de brug over de Po gaat de route linksaf naar de monding van 
de Secchia om de fietspaden langs deze stroom te volgen. 

In plaats daarvan kunt u na de Po ook het plaatsje San Bene-
detto Po bezoeken. Hier staat het klooster San Benedetto in Polirone. 

Het klooster werd in 1007 gesticht door Benedictijnen op 
een eiland in een rivierarm van de Po. Later is het water eromheen 
drooggelegd. De kerk werd in de 11de eeuw nagelaten aan de paus. 
In de 16de eeuw werd de kerk gerestaureerd. 

Bij Quistello betreden we het aardbevingsgebied. Een groot aantal 
huizen en historische gebouwen zijn verwoest. Andere gebouwen 
staan nog wel overeind maar zijn onbewoonbaar geworden. Het 
zal nog vele jaren duren voordat de streek er weer bovenop komt. 
Dit is geen reden om er niet doorheen te fietsen. Zeker op de 
lange termijn zal men ook bezoekers graag zien komen. Het tra-
ject door het aardbevingsgebied is maar 20 km lang. Ik denk niet 
dat men er op korte termijn terecht kan voor een overnachting, 
ook niet in de directe omgeving van het gebied. 

Na Concordia sulla Secchia betreden we het ‘grondgebied’ van de 
Lambrusco di Sorbara. Aan weerszijden van de Secchia vinden 
we wijngaarden waarop deze blauwe druif wordt verbouwd. De 
Lambrusco is een blauwe druivensoort van goede kwaliteit. De 
druivensoort was onder de naam Lambrusca al bij de Etruriërs 
bekend, en kwam van oorsprong uit de regio die tegenwoordig 

Emilia-Romagna heet.
De Lambrusco is een typisch Italiaanse variëteit die zijn naam 
heeft gegeven aan massa’s lichtbruisende, halfzoete en zachte rode 
wijnen. De cola onder de wijnen. De hoge opbrengst van de druif 
en het goedkope imago van de wijn hebben de beste kanten van 
de druif voor de meeste mensen verborgen gehouden. Er zijn wel 
60 verschillende subvariëteiten en klonen van de Lambrusco in 
Italië aangeplant. De meest interessante zijn de Lambrusco Gras-
parossa, Lambrusco di Sorbara en de Lambrusco Salamino. Ze 
leveren doorgaans drogere en meer karaktervolle wijnen met meer 
tannine dan de gewone Lambrusco zoals wij die kennen. Ze zijn 
ook duurder. Men maakt ook een witte versie van de Lambrusco, 
evenals rosé. 
Er zijn afschuwelijke Lambrusco’s, veel te zoet, maar er zijn ook 
goede Lambrusco’s te vinden, zowel bij de boer als in een goed (of 
althans redelijk) restaurant.

Virgilio(0376):
Hotel Cristallo, Via Cisa 1, hotelcristallomantova.it, tel: 448391, €75,-

Pietole (0376):
B&B  Locanda Azzeccagarbugli, Via Romana 69A,
www.locandazzeccagarbugli.it, Tel: 281555, €90,-

Bagnolo San Vito (0376):
Hotel Meridiana, Via Romana Conventino 1,
www.hotelristorantemeridiana.com, Tel: 414075, €80,-
Albergo La Corte, Via Romana Zaita 31, albergolacorte.com,
Tel: 253153 - €78,-
Agriturismo Corte Casella, Via Gradaro 21,
www.agriturismocortecasella.it, Tel: 414317, €60,-
Hier kan je ook kamperen!



San Benedetto Po (0376):
Agriturismo Cà del Vento, Strada Schiappa 24
Tel: 0039 0376 615633, info@agricadelvento.it, goed bevallen

Hele fijne en ruime kamers, zeer vriendelijke mensen, zwembad, enz...
Naar wens bestelt de eigenaar een warme maaltijd bij een plaatselijk
restaurant en gaat dat ook afhalen. Je hoeft er dus niet de deur voor uit.

B&B A casa dell Antiquanao, Via Virgilio 7, Tel 0376615326
B&B ‘Al Parco’ Via Castiglione della Pescaia 1, Tel: 615819, €65,-
B&B Corte Bertoia, Via Bertoia 4, cortebertoia.it, Tel: 612012, €70,-

Quistello (0376):
Albergo Hotel Lanterna, Via Martiri di Belfiore 3, www.hotel-lanterna.it,
Tel: 625060, €70,-

San Possidonio(0535):
Concordia Hotel, Via Mazza 4, concordia-hotel.it, Tel: 39412, €90,-

Cavezzo (0535):
Albergo Del Ponte, Via Camillo Benso Conte di Cavour 371,
www.albergodelponte.it, Tel: 58275, €60,-

Medolla(0535):
B&B Le Gelosie, Via Montalbano 38, Tel: 49245, €70,-

Cortile(059):
Hotel L’Anatra, Via Chiesa 28, lanatra.it, Tel: 662907, €85,-

San Prospero(059):
Hotel Corte Vecchia, Via San Geminiano 1, www.cortevecchia.com,
Tel: 809272

Limidi (059):
Agriturismo Due Madonne, Via Carpi-Ravarino 1202,
www.agriturismoduemadonne.it, Tel: 563945, €70,-

Motta
Hotel del Ponte 100 mtr. van route 2 pers. €60,- , 1 pers €40,- , 1 pers.
douche op gang €28,-

Sorbara(059):
Agiturismo Marandello, Via per Solara in Frazione Solara 3,
www.marandello.com, Tel: 907324, €60,-

Soliera(059):
Hotel Rosy, Via Roma 59, www.hotelrosy.it, Tel: 567334, €60,-

Bastiglia(059):
 Hotel Le Cardinal, Via Canaletto 23, www.lecardinal.it, Tel: 904260

Navicello(059):
B&B Il Mulino di Navicello, Via Nonantolana 1335,
www.ilmulinodinavicello.com, Tel: 250 207, informeer voor prijzen vooraf.
La Casalunga, Via Fossa Monda Nord 233, www.lacasalunga.it,
Tel: 251639 €60,-

Modena(059):
Er zijn meer dan 7 hotels in Modena, en is er een B&B, informeer VVV.
Verder is er in en bij Modena een camping (op 6 km) en een jeugdherberg.
B&B La Casa del Viandante, Via Emilia Ovest 512,
www.lacasadelviandante.it +39 347 9248554, €40,-
















