
 

Deze korte wandeling is een rondgang over het grootste eiland in het Lago di 
Trasimeno. Het eilandje wordt ’s zomers in de weekenden druk bezocht door 
families met kinderen om er te picknicken op een van de strandjes. Het eiland 

maakt onderdeel uit van het natuurpark en een apart ecologisch project voor 
natuurbescherming.  

 
Vanaf de aanlegsteiger loop je in de richting van de gebouwen en 
picknickplaatsen. Bij de gebouwen ga je rechtsaf, in noordoostelijke richting over 

de brede laan, met links olijfbomen en rechts een groot speelveld. 
 

Bij het water aangekomen ga je linksaf en volgt het bospad waarbij je de oever 
blijft volgen. Na 900 meter sla je lnksaf en loop je de weg omhoog, die meteen 
weer naar rechts afbuigt. Na 100 meter sla je opnieuw naar links af; je kunt de 

toren van het voormalige klooster San Secondo dan al zien. Op de helling 
passeer je enkele oude olijfbomen, die opvallen door hun aparte, grillige vormen. 

 
Bij het klooster buigt de weg naar links af. 200 meter verder kom je op een 
kruising van paden. De weg naar links voert naar een blokvormig gebouw, dat 

een beetje doet denken aan een kasteeltoren, maar je blijft hier de weg 
rechtdoor volgen. 

 
Na een kleine 300 meter kom je langs het hotel. Eigenlijk is het niet meer dan 
een oude boerderij die is omgebouwd tot een hotel. Er logeren vooral veel 

jongeren, die zich voor het ecologische project interesseren. 
 

Bij het hotel hou je de weg rechts omlaag aan, in de richting van het water en de 
oude burcht, die je in de verte ziet liggen. Na 300 meter sla je opnieuw rechts af 
zodat je bij een klein haventje, gevormd door twee pieren, uitkomt. 

Van hieruit loop je dan via de zuidelijke oever van het eiland weer terug naar de 
steiger, waar je de boot terug naar San Feliciano neemt. 
 



 

 


