
TOURS & TIPS

TOSCANE

PUUR NATUUR - 
WANDELEN IN  
HET ZUIDEN VAN 
TOSCANE

Lange tijd waren wandelaars in Italië, zeker 
buiten de bergachtige gebieden, een zeldzaam 
gezicht. Dat is inmiddels wel veranderd. 
Intussen zijn er in Toscane veel gemarkeerde 
routes. Toch wordt het niet aangeraden om 
zomaar op de bonnefooi te gaan wandelen.  
U loopt het risico – ook wanneer u de 
richtingaanwijzers volgt – om urenlang over 
saaie grindweggetjes te marcheren, om u dan 
uiteindelijk toch te verlopen. Wie echt te voet 
wil genieten van Toscane, kan het beste een 
goede wandelgids meenemen.

NAAR SANT’ANTIMO
De mooiste wandeling vanaf Montalcino naar 
de kloosterkerk van Sant’Antimo is echter ook 
zonder wandelgids te vinden. De voor Toscaanse 
begrippen druk belopen route is goed aange - 
geven. Al helemaal mooi is dat vanaf de eind - 
bestemming Castelnuovo dell’Aba te ‘s middags 
bussen terugrijden naar Montalcino (met uit - 
zondering van zon- en feestdagen). De weg voert 
door een afwisselend landschap met bossen en 
open velden. Onderweg geniet u van het heuvel - 
achtige landschap van Zuid-Toscane en het 
uitzicht op de vulkaan Monte Amiata. Na de 
wandeling komt u uit bij een van de mooiste 
romaanse gebouwen in de regio, de klooster-
kerk van Sant’Antimo aan de voet van het 
schilderachtige dorpje Castelnuovo.  
 
In Montalcino begint de wandeling aan de 
noordkant van het dorpje aan de voet van de 
vesting. U slaat hier de weg naar Grosseto in, 
om na een paar meter rechtsaf te slaan de  
Via del Poggio in en langs het kerkhof te lopen. 
Vanaf hier is de route gemarkeerd. U volgt de 
over glooiende heuvels lopende weg, met 
mooie uitzichten over Montalcino. Ongeveer 
100 meter voorbij een boerderij (met het bord 
‘Vendita diretta vino’) moet u even opletten:  
de routemarkering wijst naar een smal paadje 
naar links. Via een bosje komt u uit bij de grote 
boerderij Poggiolo, gelegen op een heuvel. 
Daarna gaat u weer verder een straatje in, slaat 
u linksaf naar boven en dan weer linksaf een 
weg in die – na nog een keer de weg 
overstekend – uiteindelijk uitkomt op de 
hoofdweg van Montalcino maar Grosseto. Volg 
deze weg kort naar rechts en sla dan linksaf de 
brede weg in naar het gehucht Villa a Tolli. Volg 
de borden tot aan het dorpje, sla linksaf en sla 
na tien minuten voor een wijnboerderij weer 
linksaf. Nu begint de afdaling naar Sant’Antimo, 

Maagdelijke natuur, weidse uitzichten, oude dorpjes en steden en aan het begin van 
de zomer de levendige kleurige van de papaver, brem en orchideeën: in Toscane is het 
heerlijk wandelen. De mooiste wandelpaden zijn echter niet zo gemakkelijk te vinden 
– de route van Montalcino naar Sant’Antimo is wel goed aangegeven.

Duur van de wandeling: 3 uur (zonder pauzes); 
markering: rood-wit, weg nr. 2; terug: bussen 
van Castelnuovo dell’Abate naar Montalcino 
vertrekken op weekdagen om 14.25 en 16.55 uur, 
reistijd 15 minuten. 

Begin: Montalcino, doel: Castelnuovo dell’Abate.

Kloosterkerk Sant’Antimo 1 :  
ma.-za. 10.30-12.30, 15.00-18.30, zon- en 
feestdagen 9.00-10.30, 15.00-18.00 uur. 

Aan het eindpunt van de wandeling kunt u in  
de gezellige trattoria Basso Mondo 1  in 
Castelnuovo dell’Abate (tel. 057-783 56 19,  
ma. gesl., menu rond € 25) ‘s middags heerlijk 
lunchen of genieten van een glas wijn en een 
panino. De eigenaar is een gerenommeerde 
wijnboer; de wijnen op de kaart (ook de 
betaal bare huiswijn) zijn uitstekend!

De gids ‘Toscane Actief’ van de ANWB bevat  
30 dagtochten, waaronder 15 wandeltochten, 
door de regio die ook met gps te lopen zijn.  
Een andere goede gids is de Deltas-wandelgids 
‘Toscane’, met 30 wandelingen.  
Meer informatie over wandelen in Toscane 
vindt u op www.tweevoeter. nl en  
www.wandelvakantie info.nl/italie

INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN

ETEN EN DRINKEN

MEER WANDELEN

ROUTE

dat al snel zichtbaar wordt en waar u na een 
wandeling van een kleine drie uur arriveert. 

DE KLOOSTERKERK
De locatie alleen is al adembenemend: 
eenzaam en verlaten ligt Sant’Antimo 1  in  
een kleine vallei, midden tussen de weilanden, 
olijfgaarden, wijngaarden en brem. Naast de 
vierkante klokkentoren staat een hoge cypres. 
De kerk werd gebouwd in de twaalfde eeuw, op 
het hoogtepunt van de romaanse bouwkunst. 
De rijkelijk met beelden versierde kapitelen in 
de kerk zijn vermoedelijk het werk van Franse 
kunstenaars.

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-toscane.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


