
 

De wandeling bestaat uit een gelijkmatige klim vanf de parkeerplaats naar de 
Monte Tezio en het Groce della Pieve en de afdaling op de terugweg.  
 

Vanaf de parkeerplaats op 550 meter hoogte volg je de asfaltweg omhoog. 
Enkele bochten en 500 meter verder loop je door het ijzeren hek, dat het begin 

van het park aangeeft; de weg gaat dan over in een grindweg. 
 
Nog eens 500 meter verder kom je bij een betonnen gebouw, waar je informatie 

kunt krijgen over het park. Nog eens 200 meter verder begin je aan een zigzag-
weg omhoog door het bos. 

 
Na 1100 meter negeer je het pad van links en blijf je de weg rechts volgen. Na 
500 meter wordt het bos minder dicht en kun je rechts van je de antennes op de 

Monte Tezio zien. Een klein stukje verder loop je het bos uit. 
Je loopt nu door de wei verder omhoog. Na een kleine 400 meter kun je rechts 

afslaan om naar de top van de Monte Tezio (op 961 meter) te lopen, maar het 
utzicht dat je van daaruit kunt bewonderen, kun je ook vanaf lagere hoogte zien. 
 

In noordelijke richting zie je op 942 meter hoogte het kruis ‘Croce della Pieve’ 
zien. Daar loop je via het rotspad naar toe. Dit 6 meter hoge ‘Gipfelkreuz’ is het 

keerpunt van de wandeling, maar is een prima punt om even uit te rusten. 
 
Voor de terugweg vanaf het Gipfelkreuz loop je eerst 100 meter terug over 

hetzelfde pad dat je op de heenweg hebt gekozen. Een beetje verborgen staat 
een wegwijzer die je in de richting van Sentiero 3 (=wandeling 3) stuurt. Je volgt 

deze richting en loopt eerst over een onduidelijk graspad. Maar al snel tekent 
zich een dudelijk rotspad af waarover je afdaalt. 
 

Vierhonderd meter verder is het even opletten. Voor je liggen drie paden, 
waarvan je het onderste (meest rechtse) moet nemen. Weer 260 meter verder 

sla je scherp rechtsaf (omlaag) en even verder weer linksaf. Vanaf hier is het nu 
nog slechts een kwestie van het pad afdalen, tot je uiteindelijk weer bij het 

betonnen gebouwtje uitkomt. Hier sla je rechtsaf en loopt zo terug naar de 
parkeerplaats. 
 





 


