Natuur

Omgeving Borgo Castello
Panicaglia

Cascata delle
Marmore

De Marmore watervallen (de hoogste van Europa) zijn door de
Romeinen aangelegd. Het water stort van 165 meter hoogte via
drie watervallen het Neradal in. Mooie en veilige wandelpaden
voeren je langs de watervallen.

Afstand vanaf Borgo:
80 min (83 km)
Doelgroep:
v.a. 5 jaar, scholen
(schoolreisje/excursies)
Prijzen: v.a. € 7,-

0039-074467561
0039-0744362231
info@cascatadellamarmore.info
www.cascatadellamarmore.info

Cascata delle Marmore,
05100 Terni

Extra activiteiten in omgeving: trekking, raften en mountainbiken.

Foresta Fossile di
Dunarobba & Grotta Bella
Het fossiele bos van Dunarobba kwam aan het einde van de jaren
'70 aan het licht in een kleigroeve die bedoeld was voor de
productie van bakstenen voor de bouwsector.
De overblijfselen van de ongeveer vijftig stammen van gigantische
coniferen die momenteel zichtbaar zijn, vormen een uitzonderlijk
en zeldzame getuigenis van enkele plantenessenties die deze sector
van het Italiaanse schiereiland kenmerkten in de tijdspanne tussen
3 en 2 miljoen jaar geleden, dat wil zeggen in de bekende
geologische periode zoals Plioceen.

Afstand vanaf Borgo:
80 min (90 km)
Doelgroep:
Volwassenen
Kinderen v.a. 10 jaar

0039-0744 940348
cooperativasurgente@libero.it
www.forestafossile.it

Voc. Pennicchia, 46
05020 Dunarobba
Avigliano Umbro

Parco del Monte Cucco
Grotta Monte Cucco
Nationaal park Monte Cucco, in de “schoot van de Apennijnen”,
is een natuurgebied met onderaardse grotten. In dit geologisch
interessante gebied vind je erts en mineralen die elders weinig
voorkomen, grottencomplexen en minerale bronnen. Het park is
rijk aan fossielen. De grot van Monte Cucco is wereldberoemd, in
ieder geval onder speleologen. De gangen beslaan in totaal meer
dan 30 km en de grotten zijn meer dan 900 meter diep. Een deel
hiervan kan bezocht worden, een deel is gesloten. De grotten
zijn heel indrukwekkend en je ziet er de mooiste druipstenen.
De voorjaarsflora rond de top is prachtig. Maar de Monte Cucco is
vooral de berg van de bergsporter: speleologie, paragliden, cross
country skiing, mountainbiken en wandelen zijn populaire sporten.

Afstand vanaf Borgo:
40 min (35 km)
Doelgroep:
Volwassenen, Kinderen v.a.
8 jaar (onder begeleiding)
Prijzen: v.a. € 14,-

discovermontecucco.it
Hoofdkantoor:
0039-0759177326
info@discovermontecucco.it
Informatiepunt:
0039-0759171046
info@grottamontecucco.umbria.it

Hoofdkantoor park
Villa Anita
Via G. Matteotti 52
06028 Sigillo (PG)
Informatiepunt /
toeristische accommodatie
Via Valentini 31
06021 Costacciaro (PG)

Er zijn diverse paden die je kunt wandelen in het gebied, waaronder ook routes met
toegang tot de grot. Deze zijn te boeken via: grottamontecucco.umbria.it

Grotte di Frasassi

De grotten van Frasassi vormen een groot ondergronds grottencomplex
dat is gelegen in een natuurpark in de Italiaanse gemeente Genga.

Afstand vanaf Borgo:
45 min (52 km)
Doelgroep:
Volwassenen
Kinderen v.a. 8 jaar,
onder begeleiding

Prijzen:
v.a. 12 euro
Localita’ Gola di Frasassi,
60040 Genga (AN)
www.frasassi.com

0039-073290090
grotte@frasassi.com

Pian Grande

Hoogvlakte met uitzicht op Monti Sibillini
In het zuid-oosten van Umbrië, in de omgeving van het stadje
Norcia, ligt de Piano Grande, een hoogvlakte van zo'n 20
vierkante kilometer, die uitzicht biedt op de Monti Sibillini.
De hoogste top is Monte Vettore op 2475 meter hoogte. Vanuit
Norcia is de route naar het wintersportplaatsje Forca Canapine
heel mooi. Je klimt van 500 naar 1541 meter. Een andere mooie
route is de weg naar het dorpje Castelluccio (1450 meter)
waarbij je op een bepaald moment de Piano Grande oversteekt.

Afstand vanaf Borgo:
110 min (118 km)
Doelgroep:
volwassenen
Kinderen v.a. 8 jaar

Hoofdgebergte:
Apennijnen
Hoogte:
1.541m

Castelluccio di
Norcia

Parco Nazionale
Monti Sibillini
Het Nationaal Park Monti Sibillini is onderdeel van de Apennijnen
en beslaat grofweg zo’n 70 hectare. Daarmee is het één van de
kleinere parken in Europa maar hoeft aan schoonheid en
diversiteit niets in te boeten ten opzichte van de grotere parken.
Gelegen in de regio’s Le Marche en Umbrië biedt dit gebied een
ongekend aantal mogelijkheden voor de wandel-, de cultuur- en
de natuurliefhebbers.
Voorjaar: alles bloeit en de temperaturen zijn aangenaam.
Houd wel rekening met sneeuw op grotere hoogtes.
Zomer: alle routes zijn bereikbaar maar de zomerse temperaturen
kunnen flink oplopen.
Najaar: vaak prachtige vergezichten vanwege heldere luchten.
Herfstkleuren maken de omgeving prachtig.

Afstand vanaf Borgo:
70 min (88 km)
Doelgroep:
Volwassenen
Kinderen v.a. 8 jaar

0039- 0737961563
www.sibillini.net
Macerata,
Province of Macerata

Parco del Monte Subasio
Ten oosten van Assisi, in het hart van de Valle Umbra, de bakermat
van de Franciscaanse spirit, ligt de Monte Subasio (1.291 m). Aan
de voet van de berg liggen de plaatsen Assisi, Spello, Valtopina en
Nocera Umbra. Geschiedenis, natuur en cultuur komen hier
samen. Op de hellingen vind je in de laagste zone olijfbomen; de
tweede zone heeft voornamelijk mediterraan loofbos, bestaande
uit hulsteik, steeneik, esdoorn en beuk. Daarboven liggen de open
weidegronden, qua flora de meest interessante zone. In Parco
del Monte Subasio staat bergwandelen centraal. Er zijn 25
wandelroutes uitgezet en 6 routes voor de mountainbike.

Afstand vanaf Borgo:
50 min (25,5 km)
Doelgroep:
Volwassenen
Kinderen v.a. 8 jaar

Hoofdgebergte:
Apennijnen
Hoogte:
1.291m

Valle Umbra Monte Subasio,
Assisi

Parco Fluviale del Tevere
De rivier de Tiber ontspringt in Umbrië. Hij is niet zo lang,
maar in korte tijd groeit hij tot de brede rivier die dwars door
Rome stroomt en even later uitmondt in zee. Verschillende
delen van de rivier en de oevers zijn tot natuurpark gemaakt,
o.a. het Lago di Corbara en het Lago di Alviano. Meren die zijn
ontstaan doordat mensenhanden de rivieren afsloten, maar
inmiddels zijn ze ontwikkeld tot prachtig natuurgebied.
Het natuurreservaat van Nazzano bij de gelijknamige plaats
(met bezoekerscentrum), biedt wandelpaden en rustplaatsen
om optimaal van de natuur te genieten. In dit gebied vind je
belangrijke rustplaatsen voor trekvogels en standvogels,
waaronder kwak en wouwaapje. De dichtbegroeide oevers, met
vooral steeneik en beuk, nodigen uit tot het maken van korte
wandelingen. Ook boottochten langs de rivier zijn mogelijk.

Afstand vanaf Borgo:
95 min (105 km)
Doelgroep:
Volwassenen
Kinderen v.a. 8 jaar

Via S. Francesco, 52,
05031 Arrone

Parco fluvial du Nera
Ongerept landschap en ontoegankelijke bergkloven zijn te
zien in de kronkelige loop van de rivier de Nera, die één van
de mooiste dalen van Italië heeft uitgeslepen: de Valnerina.
Hier vindt men ommuurde stadjes en kastelen, gebouwd door
mensen, afgewisseld met grote bossen met steeneiken, pijnbomen en eikenbomen. Minder ruig is het noordelijke gebergte
van Umbrië, met de stroomgebieden van Gubbio en Gualdo
Tadino, terwijl het noordelijke Tiberdal onmiskenbaar vlak is.

Afstand vanaf Borgo:
70 min (85 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Via S. Francesco, 52,
05031 Arrone

Parco Régional du Colfiorito
Een prachtig landschap met hoogvlakten en moerasland niet ver
van Foligno richting de Marken. Het gebied bestaat uit een aantal
drooggevallen bekkens, ooit oeroude watergebieden en een meer
wat leefgebied is van vele watervogels. In het park leven vele
amfibieën en vogelsoorten.
Op de hoogvlakte van Colfiorito lag op een hoogte van 700 m. een
meer. In de Middeleeuwen hebben de bewoners het drooggelegd,
zodat ze granen e.d. konden verbouwen. Van de oorspronkelijke
natuurlijke omgeving is nu alleen het moeras, Pallude di Colfiorito
nog over. Het 100 ha. wetland heeft een bijzondere flora en fauna,
aangepast aan de vochtige omstandigheden.
Kalkhoudende vlakten worden afgewisseld door steile hellingen
en vormen zo een fascinerend golvend landschap. Aan de rand zie
je de pieken van de Apennijnen.
Het park is uitermate geschikt voor prachtige wandelingen of
fietstochten. Het gebied werd al bewoond door de Umbriërs.
Er zijn sporen van vroegere bewoning te vinden de z.g. castallieri,
pré-romeinse dorpen.

Afstand vanaf Borgo:
45 min (50 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

via della Rinascita,
06034 Colfiorito (PG)

Lago di Trasimeno
Het grote zoetwatermeer midden in de Italiaanse laars met een
brede moeraszone langs de oevers is een essentiële rustplaats
voor miljoenen trekvogels. Het meer is nog altijd heel rijk aan
vis. In het Trasimeno meer liggen 3 eilandjes: Isola Maggiore,
Isola Minora en Isola Polvese. Heel speciaal is de boottrip naar
Isola Maggiore, het tweede grootste eiland in het Trasimeno
meer, broedplaats van veel en vaak bijzondere watervogels.
Rondom het meer zijn veel goed aangelegde wandelpaden en
fietsroutes te vinden. Bij het Trasimeno meer vind je vertier in
een kano, kayak en kun je diverse activiteiten beoefenen waaronder zwemmen, bungeejumpen, golfen, klimmen en surfen.

Afstand vanaf Borgo:
60 min (75 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Trasimeense meer
Perugia

Lago di Piediluco
Lago di Piediluco, gelegen aan de zuidoostelijke uitlopers van
Umbrië, met een tak grenzend aan de regio Lazio, is het op een na
grootste natuurlijke meer van Umbrië na het meer van Trasimeno.
Het meer heeft een onregelmatige vorm en een omtrek van
ongeveer 13 kilometer, bevindt zich op een hoogte van 375 meter
boven de zeespiegel en heeft een maximale diepte van 19 meter.
De natuurlijke zijrivier is de Rio Fuscello, met nog twee zijwateren
die kunstmatige kanalen zijn, een die het verbindt met de rivier de
Velino en de andere die een deel van het water transporteert dat is
afgeleid van de rivier de Nera. De rivier Velino stroomt uit het meer
en wordt omgeleid naar de stad Marmore waar het de Marmore
waterval vormt.
De ongelooflijke schoonheid van het meer werd vertegenwoordigd
door veel kunstenaars als een stop van de Grand Tour, zo genoemd
in 1670 door de priester en schrijver Richard Lassels, auteur van
een Italiaanse reis. Het landschap is beroemd en vastgelegd in de
olieverfschilderijen gemaakt in 1826 door de Franse schilder JeanBaptiste Camille Corot. Het meer is rijk aan vis: volgens een studie
uit 2010 zijn er 15 vissoorten die het meer bevolken en 8 van hen
zijn niet-inheems.
Het gebrek aan stromingen en de aanwezigheid van relatief regelmatige winden maken het meer een uitstekend oppervlak voor
nationale en internationale regatta's van kanovaren en bootraces.

Afstand vanaf Borgo:
85 min (97 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Piediluco, Terni
0039-335 570 0552

Fonti del Clitunno
De Fonti del Clitunno zijn de bronnen van de rivier Clitunno.
Het kristalheldere meertje, waarin populieren en wilgen worden
weerspiegeld en zwanen en eenden vredig rondzwemmen, is al
sinds de Romeinse tijd een oase van rust. De Romeinen kwamen
hier om de god Clitunnus te aanbidden en hun tempeltje, dat op
de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, is nog altijd te bezichtigen.

Afstand vanaf Borgo:
40 min (45 km)
Doelgroep:
alle leeftijden

Via Flaminia 7, 06042,
Campello sul Clitunno
0039-0743 521141

