
 

Een wandeling over het op een na grootste eiland in het Lago di Trassimeno. 
Franciscus van Assisi heeft in 1211 een tijd doorgebracht op dit eiland, wat er 

toe geleid heeft, dat op dit eilandje van nog geen 800 bij 500 meter toch een 
aantal kerkjes en zelfs een Fransciscanerklooster is te vinden. 
 

Vanaf de aanlegsteiger loop je langs de onvermijdelijke souvenirwinkeltjes op het 
Piazzi di San Francesco naar de belangrijkste straat op het eiland: de Via 

Guglielmi. Je slaat deze straat naar rechts in (in zuidelijke richting) en loopt 
tussen de eeuwenoude huizen door. Op een gegeven moment kom je uit bij een 
poort met een gietijzeren hekwerk. Achter deze gesloten poort ligt de Villa 

Guglielmi (met het klooster), die uit de 19de eeuw dateert. Je slaat daarom 
linksaf en loopt naar boven. Je komt dan vanzelf uit bij de kerk San Michele 

Arcangelo op ruim 300 meter hoogte. Onderweg maak je grote kans om een 
haas of fazant tussen de struiken te zien lopen. 
 

Vanaf de kerk loop je weer een stukje een zuidelijke richting, tot je aan de muur 
rondom de villa Guglielmi komt. Langs deze muur loop je naar beneden en volgt 

dan het pad via een haakse bocht naar links. Even verder, op de Y-splitsing, hou 
je het rechter pad naar beneden aan. Vrijwel meteen daarna sla je rechtsaf in 
tegengestelde richting. Je komt dan vanzelf beneden aan het meer uit. Daar 

passeer je eerst een kapelletje met een oud, houten beeld van Franciscus. 
Enkele tientallen meters naar het zuiden staat een bronzen beeld van deze 

heilige, ter herinnering aan het feit dat hij op 16 februari 1211 op deze plek aan 
land kwam. 

 
Deze plaats aan de oever van het meer is prima geschikt om even te pauzeren. 
Je hebt dan uitzicht op het privé-eiland Isola Minore, dat een halve kilometer 

oostelijker in het meer ligt. 
 

In de meeste reisgidsen (en zelfs op de wegwijzers op het eiland) staat 
aangegeven dat je verder langs de oever naar de zuidpunt kunt lopen om daar 
het rondeel te bezichtigen, maar helaas is dit pad nu (2011) afgesloten. 

 
Je volgt het pad verder langs de oever in  noordelijke richting. Je zult merken dat 

het hier krioelt van de hagedissen, die over de paden flitsen of op een steen in 
de zon zitten op te warmen. Je komt via dit pad vanzelf op de noordelijke oever 
uit, waar een dagstrandje ligt. 



 

Vlak voordat je weer tussen de huizen uitkomt, loop je linksaf omhoog langs de 
San Salvatorekerk. Je volgt het pad omhoog tussen de olijfbomen door. Op de 

kruising van paden sla je scherp linksaf in de richting van de noordelijke 
panoramaweg. Die loop je niet helemaal af, maar volgt het pad dat omhoog loopt 
naar het hoogste punt van het eiland op 309 meter boven zeeniveau. Het is even 

zoeken, maar je komt dan uit bij de restanten van een oude windmolen – alleen 
de onderste stenen fundamenten zijn er nog van over. 

 
Je loopt vanaf hier eerst weer dezelfde weg terug naar beneden; dan loop je over 
de noordelijke panorameweg in westelijke richting, zodat je uiteindelijk weer op 

de Via Guglielmi uitkomt. Een bezoek aan de Jezuskerk (Bon Jésu) is vanwege de 
aanwezige fresco’s zeker de moeite waard. Vanaf hier is het nog maar een kort 

stukje naar de aanleigsteiger voor de oversteek naar het vasteland. 
 

 


