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Waar de natuur nog ongerept is,
de ruimte enorm en de stilte voelbaar!

De Hoge Ceno vallei

De rivier de Ceno, evenals de Taro, ontspringt op de Monte
Penna. (1735 m). Bedonia ligt op 510 meter en het gebied
tussen de bergen na Bedonia gemiddeld op 1000 meter
hoogte. Het is puur en ongerept gebied. Kleine dorpjes
waar nog een paar boeren leven met wat paarden, koeien
en van wat er op het land groeit. In de herfst wordt er op
everzwijnen gejaagd, in de winter eet men polenta en
wordt er salami  gemaakt, in de lente is men druk in de
weer met de moestuin en wordt het vee naar boven gebracht
om tijdens de warme zomermaanden in de prachtige bossen
en weiden vrij te kunnen leven terwijl de boeren hooien.
Zo wordt het leven hier nog steeds geleefd. Langzaam
maar zeker zal dit leven verdwijnen, de boeren worden
ouder en sterven. Sommige huizen worden als vakantiehuis
nog gebruikt, andere worden verkocht aan toeristen of
storten in. Het leven verandert met de tijd.

De natuur blijft en is van een ongekende schoonheid. De
mensen zijn heel trots op hun paradijselijke omgeving en
willen dat graag delen met mensen die dit kunnen
waarderen. De omringende bergen geven duidelijke
wandelroutes en de eeuwenoude boerenpaden zijn nu ook
 in kaart gebracht.
De boerenpaden leiden je door een leven van weleer en
laten je een natuur zien zoals God het bedoeld heeft.

Wandelen, rusten, eten, drinken en genieten!

Dit zijn de simpele maar zo waardevolle ingrediënten voor
een vakantie in dit gebied. Buiten de talloze culturele
evenementen en feesten die hier vooral in het zomerseizoen
plaatsvinden is dit gebied bij uitstek geschikt om de stilte
en de pure natuur te ervaren met je naasten, met jezelf.
Te beginnen met de boerenpaden om de conditie in de ijle
berglucht op te bouwen.

Costa d’Azzetta - Romezzano

De Hoge Ceno ValleiDe Hoge Ceno Vallei

De Hoge Cenovallei in de provincie Parma

Met de auto:
Vanaf Milaan de A1 volgen (Milano Bologna).
Dan de A15. (Parma-la Spezia)
Afslag Borgo Val di Taro, provinciale weg tot Bedonia.
In Bedonia borden richting Bardi. Het zwembad en de
Camping links laten liggen en verder richting Ponteceno.
Je komt door Montevaccá (goed restaurant) en na een aantal
bochten ga je scherp linksaf naar Ponteceno. Daar , voor
de brug links, is een goed restaurant. Na de brug rechts
ook één en een klein stukje verder nog één. Vervolg de weg
naar Anzola, alwaar een leuke bar links.
GPS in seconden: E9 3150 N44 3005

Met openbaar vervoer:
Met de trein naar Borgo Val di Taro. (zie trenitalia.it)
Met de bus naar Bedonia. (www.tep.it)  In Bedonia, op
Piazza Micheli neem je de bus naar Molino dell ‘Anzola.

Langs de wandelpaden van de Cenovallei

Langs de wandelpaden van de Cenovallei
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Pennino

Kaart  1: De boerenpaden
Daar begint een aantal Boerenpaden, inmiddels wandelroutes!

Kaart 2: De Monte Penna
Om de Monte Penna (1735 m) te bewandelen kun je ook
doorrijden, langs Spora (links laten liggen) verder naar
boven, rechts aanhouden bij splitsing. Dan rechts is Rifugio
Monte Penna waar ook heerlijk eten en meer informatie te
vinden is. Je kunt er ook een mountain bike huren en op
zondagmiddag is er dans met levende muziek. De Monte
Penna is vanaf verschillende kanten te beklimmen, de top
heet Pennino.

Kaart 3: Monte Maggiorasca
Om de Monte Tomarlo(1601 m) en de Monte Maggiorasca
(1804 m) te beklimmen moet je de afslag Spora Romezzano
niet nemen maar de weg (81PR) naar boven vervolgen
richting Santo Stefano d ‘Aveto.  Bij het bordje “Passo
Tomarlo” kunt je parkeren en de borden naar keuze volgen.

Onderweg kom je prachtige rustplekjes tegen en het water
is fris en drinkbaar!
Lopen maakt hongerig. Het gebruik in dit gebied is om
vooral aandacht te besteden aan de lunch en om daarna
te rusten. Niet alle restaurants in de bergen serveren ook’s
avonds, dus informeer/reserveer als je een bepaald plekje
op het oog hebt voor de avond. De keuken van Emilia
Romagna is niet alleen beroemd vanwege de kaas, de ham,
de salami de diverse soorten paddestoelen en truffels! En
wil je’s middags liever buiten lunchen in de natuur dan
voldoet bijvoorbeeld een “torta di patate” met een glaasje
wijn natuurlijk ook uitstekend..! Kaart 4: Lago Nero

Om het prachtige Lago Nero (1541 m) te vinden volg je
ook dezelfde weg (81PR)  maar bij de splitsing die links
naar Santo Stefano gaat ga je rechts (richting Piacenza) en
parkeert bij de Passo Zovallo. De weg in de bocht oversteken
en naar boven. In het meer kun je zwemmen.
De wandelingen duren gemiddeld een uur heen, iets sneller
terug.

NUTTIGE INFORMATIE:
Weekmarkten: Bedonia op zaterdag, Borgotaro op maandag en
Santo Stephano d ‘Aveto op woensdag alleen in de zomer.
Evenementen: Anzola: meiliederen op 1 mei. Bedonia: 2e weekend
van juli: Groot San Marco feest. 3e weekend van augustus:
Forellenfeest. Oktober, november en december: diverse
gastronomische herfstfeesten.
Compiano: Festival van rondtrekkende artiesten en kunstenaars
in juli en augustus. En dan nog diverse volksfeesten in de dorpjes
en gehuchten.
Musea: Bedonia: Bisschoppelijk seminarie (schilderijen,
archeologie, geschiedenis, planetaruium, natuur, houtsnijwerk)
www.unitápastoralealtavaltaro-ceno.it   Compiano: Museum van
rondtrekkende artiesten  www.festivaldeigirovaghi.com   Kasteel
en Museum van de Vrijmetselarij: www.castellodicompiano.it
Internetpunt: Bedonia: Snackbar, Piazza de Gasperi.
Bisschoppelijk seminarie, via Raffi.
Sport: zwembad-camping-tennis en voetbalveld.
Fietsen: EzioBike, Provinciale weg naar Bedonia- “Villa”-
Compiano. www.eziobike.com - Tel. +39 339 8712248
Autohuur: Provinciale weg naar Bedonia- Albareto-
www.rentalauto.it
Restaurants in de Cenovallei: “Rifugio M. Penna” Tel. +39
0525-83103; Montevacà: Trattoria da Oppici Tel.+39
0525-87116; Ponteceno: Trattoria da Valerino - Tel.0525-
87108; Bar Trattoria Pane e Vino -Tel.+39 0525-87118;
Trattoria Chiappari -Tel.+39 0525-87117; Loc. Fornolo:
I Girasoli -Tel 0525-83257; Anzola: Bar Barilari +39 0525-
83138.
Boodschappen: Anzola: Macelleria Botti Maria, n°46; Salumi e
formaggi Calamini Luisa, n°54; Ponteceno: Monteverdi Giovanni
Salumi e Formaggi, n°37.
Wandelen: www.parks.it/parco.aveto/einddex.html
Meer informatie: www.costaitalia.nl • costaitalia@gmail.com

Met dank aan Robert Hammel: www.multimediafilm.at

Bardigiaans veulentje, het ras van dit gebied

Lunch op Costa d’Azzetta Langs de wandelpaden van de Cenovallei

Weide in de Hoge Cenovallei


