
 

De wandeling voert hoofdzakelijk door bossen naar de top van de Monte 
Castiglione op 803 meter hoogte. Het eerste deel  gaat over goed begaanbare 

verharde en deels verharde wegen. Het tweede deel is ook goed begaanbaar, 
hoewel het in tijden van langdurige regenval modderig kan zijn.  

Het totale hoogteverschil vanaf het startpunt tot de top van de Monte Castiglione 
bedraagt ongeveer 200 meter. 
 

Bij het restaurant sla je de weg rechtsaf in (in oostelijke richting). De weg draagt 
de naam Gosparini. De eerste 700 meter van deze weg zijn nog geasfalteerd, 
hierna gaat hij over in een brede grindweg. Ongeveer 850 meter vanaf het 

restaurant zie je van linksachter een weg naar beneden komen: vanuit deze 
richting zul je aan het einde van de wandeling terug komen; nu blijf je de 

hoofdweg volgen. 
 
Na 230 meter kom je op een Y-splitsing, waar je links aanhoudt. Ook de 

volgende zijweg naar rechts (na 450 meter) negeer je. Weer 300 meter verder 
gaat een weg naar links. Hier staat een bord dat je naar de top van de Monte 

Castiglione stuurt. Deze aanduiding negeer je en je blijft hier de weg rechtdoor 
volgen. 
Je blijft de weg volgen en laat daarbij alle zijwegen links liggen. Na 850 meter 

kom je opnieuw langs een wegwijzer, die je linksaf naar de bergtop Monte 
Castiglione voert. Vóórdat je deze weg inslaat (dit keer is het namelijk wel het 

juiste pad) loop je eerst nog enkele meters door tot je op het kruispunt van 
paden komt. Je bevindt je dan op de P.gio Castellucio (717 meter). Rechts van 

de weg, onder de bomen, staat een  kapel ter ere van Maria. 
 
Nadat je weer bent teruggelopen naar de eerder genoemde wegwijzer, begin je 

aan het laatst stuk van de klim. Bovenop de top ligt een privéclub en een 
horecagelegenheid (met onduidelijke openingstijden). Nadat je de top op 803 

meter hoogte gepasseerd bent, loop je weer langzaam naar beneden. Een kleine 
300 meter verder draait de weg naar links af, maar je blijft hier rechtdoor lopen. 
Na ruim honderd meter sla je wel linksaf het bospad in; je blijft dit volgen tot je 

onderaan weer op de hoofdweg uitkomt. Hier sla je rechtsaf waarna je na 850 
meter weer bij het vertrekpunt, het restaurant, uitkomt. 
 



 

 


