
TOURS & TIPS

LAGO MAGGIORE

BEVRIJD VAN  
HET KWAAD -
ORTA EN ISOLA 
SAN GIULIO

Het stadje Orta is bijna een schilderij waarop u 
vroeger tijden ziet herleven. Het ligt op een 
schiereiland in het gelijknamige meer, tegen - 
over het Isola San Giulio. Parkeren kan lastig 
zijn. Het beste is het om de auto bij de ingang 
van het dorp in de buurt van de in Moorse stijl 
gebouwde Villa Crespi 1  te laten staan. In deze 
villa is trouwens een uitstekend restaurant. Vanaf 
hier is het ongeveer 10 min. lopen. Bij de ingang 
van het dorp zijn er ook een parkeergarage en 
een parkeerterrein waar u uw auto kwijt kunt.  
 
Orta ademt de ontspannen sfeer uit van 
vervlogen tijden. De smalle, schilderachtige 
straatjes, omzoomd door huizen uit de 
renaissance en barok met hun grijze leien 
daken, komen uit bij het meer, waar ook de 
Piazza Motta met zijn prachtige huizen en 
bogengaanderijen te vinden is. In het kleine 
Palazzo della Comunità (eind 16e eeuw),  
het raadhuis met open bogengaanderij en 
verbleekte fresco’s op de buitenmuur, waar  
ooit recht werd gesproken, worden nu tentoon-
stellingen georganiseerd. Een buitentrap leidt 
naar de enige zaal boven.

JULIUS EN DE SLANGEN
De Piazza, waar al sinds 1228 de markt wordt 
gehouden, is het hart van de stad. Op andere 
dagen is het hier ook heerlijk toeven. U kunt 
dan een kopje koffie drinken en genieten van 
het uitzicht op het eilandje in het meer, en 
denken aan de wonderen die de heilige Julius 
daar heeft verricht. Volgens de legende werd 
het eiland geplaagd door verschrikkelijke 
slangen en zeemonsters, tot aan het eind van 
de 4e eeuw de heilige Julius uit Griekenland 
arriveerde. Omdat geen visser hem wilde 
overvaren, spreidde hij zijn mantel uit, 
gebruikte hij zijn staf als roeispaan en verdreef 
hij daarna de monsters van de woeste rotsen. 
Er zijn nog meer verhalen overgeleverd over de 
wonderen van deze Santo, die beschermheilige 
van de metselaars werd. 

Met de oerkerk San Giulio 1 , die de heilige 
Julius zelf zou hebben gebouwd, veranderde 
het kleine eilandje, dat slechts 175 bij 140 m 
groot is, in de loop der eeuwen in een waar 
juweeltje. Het werd het religieuze hart van de 
omgeving. Later werd het een pelgrimsoord 
voor pelgrims die via de Simplinpas naar Rome 
op weg waren. In de loop der eeuwen werd het 
eiland dichtbebouwd. Het belangrijkste blijft 
echter de kerk uit de 4e eeuw. U gaat de kerk 
binnen via een zijdeur, omdat het hoofdportaal 
tot het klooster behoort, waar nog 76 slot - 
zusters wonen die daar kerkdocumenten 
restaureren. Het huidige gebouw is uit de 
romaanse tijd. Toen in 1983 een nieuwe vloer 
werd gelegd, werden resten van de vroeg-
christelijke kerk gevonden. Het drieschepige, 
vanbinnen vrij barokke gebouw bevat veel 
levendige fresco’s uit diverse perioden. De 
oudste stammen uit de 16e eeuw, maar het 
kostbaarste is een meesterwerk van de 
Noord-Italiaanse, romaanse kunst: het Ambo 
(11e eeuw). Deze op vier zuilen rustende 
preekstoel is gemaakt van zwartgroen marmer 

Van het betoverende Piazza Motta in het mooie stadje Orta beklimt u de Sacro Monte 
of laat u zich naar het kleine, dichtbebouwde en met legenden omgeven Isola San 
Giulio varen. Zeer de moeite waard is de in de 4e eeuw gestichte, daarna romaans 
verbouwde kerk. 

Aankomst: gasten worden per motorboot  
naar het eilandje gebracht. Orta- San Giulio,  
tel. 33 36 05 02 88,  
www. motoscafipubbliciorta.it,  
heen en terug € 4, rondvaart € 8.  
Kerk San Giulio: di.-zo. 9.30-12.15, 14- 18.45 uur.  
Ristorante San Giulio 1 : tel. 032 29 02 34,  
‘s avonds kunt u alleen terecht als u hebt 
gereserveerd.

Vanaf Stresa ongeveer 27 km, vanaf Arona 
ongeveer 23 km.

Villa Crespi 1 : Via G. Fava 18,  
tel. 032 291 19 02, www.villacrespi.it.  
Deze extravagante villa in Moorse stijl met  
hoge minaret heeft luxueuze kamers en suites 
met hemelbed. Er is ook een wellnesscenter. 
Beroemd is het gebouw vooral om zijn 
restaurant. De topkok Antonio Cannavacciuolo 
kreeg heel terecht twee Michelinsterren 
toebedeeld. Het eten is duur, maar de porties 
zijn wel groot.
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(Pietra Serpentina), dat stamt uit Oira, een 
plaats aan het meer. Weergegeven zijn de vier 
evangelisten naast fabelbieren, antropomorfe 
figuren, dieren en ridders in het gevecht tussen 
goed en kwaad. In de crypte van de kerk wordt 
een zilveren urn met de relikwieën van de 
heilige bewaard. Erg apart is het fossiel dat in 
de sacristie hangt. Is dit misschien een van de 
verdreven draken of monsters? Er loopt een 
paadje rondom het eiland, met vooral 
particuliere woningen. Er is hier slechts één 
restaurant. Van de officieel elf inwoners 
(afgezien van de nonnen) wonen slechts twee 
hier ook echt.

Weer terug in Orta kunt u vanaf de parochie- 
kerk te voet de ‘heilige berg’ (Sacro Monte) 2  
beklimmen die in 1882 werd bezocht door 
Friedrich Nietzsche en zijn muze Lou Andrea 
Salomé. De 400 m hoge berg staat op de lijst 
van UNESCO-werelderfgoederen. Hij staat in 
een prachtig natuurpark, waar twintig kapellen 
met 376 levensgrote beelden en fresco’s 
(1591-1770) het leven van de heilige Franciscus 
van Assisi vertellen, de bescherm heilige van 
Italië. De kapellen zijn ‘s avonds en bij regen 
gesloten.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-lago-maggiore.html
voor meer informatie en de mogelijkheden om 

deze gids te kopen.


