Nedelja 1. marca 2009: Varone pri Riva del Garda
Ob štirih zjutraj smo se z avtobusom Avriga iz Nove Gorice in šoferjema Prohan Emilom in Vatral
Mirom odpeljali iz Nove Gorice.
Smer: Riva del Garda in seveda Gardsko jezero.
Vzrok: Pohod v Varone in ogled Gardskega jezera pa še kakšne znamenitosti ob njem.
Ime pohoda: Quattro passi in attesa della polenta e mortadella (Sprehod v pričakovanju polente in
mortadele)

Okrog 8. ure smo se že pripeljali do starta pohoda: majhne cerkvice v parku Pernone, kjer je sedež
organizatorja: Gruppo iniziative Varone. Vreme nam ni dalo posebnega užitka in niti pričakovanja:
megla, ki nam je zastirala pogled, je vztrajala ves dan. Pa, kot sem že velikokrat poudarila, so naše
aktivnosti vezane na dobrohotnost ali nejevoljo narave. Ker se pa ne ustrašimo hitro, nam nudi veliko
lepega, tudi nad pričakovanji. Sami znamo lepo in manj lepo obrniti v svojo korist. Tudi ta dan je bil tak.

Cerkvica, kjer je bil start pohoda.

Start. Prvi kilometer poti nas je skoraj razočaral. Asfalt.

Toda kmalu je bila okrepčevalnica in potem je postalo bolj zanimivo.

Na skalo naslonjena hiša. Prvo, kar je pritegnilo našo
pozornost ob progi.

Hiša še z drugega zornega kota! Vidna je tudi megla.

Hoja skozi oljčnike in vinograde.

Korito, v katero se je včasih
natekala voda iz skale.

Koliko kilometrov zidov smo videli!

Utrinki s proge.

Agrumi, ki jih je bilo včasih veliko več (sedaj je več oljk in trt). Pa kakšna kobilica!

Prihajamo v strnjeno vasico z ozkimi uličicami, kamnitimi hišami
(tiste obnovljene imajo omet!)...

Najožja uličica.

Vhod v ulico z ene in druge strani.

Tradicijonalna "šagra " v Varone: Polenta e Mortadella

Prihajamo proti cilju pohoda.

Pojedli smo pašto. Še žige v knjižice, pa počakamo nagrajevanje skupin (bili smo šesti na lestvici).

Srečanje dveh predsednikov: Franko Sarzina (Društvo pohodniki triglav Nova Gorica) in Bernardi Reinhold
(Skupina iz Val gardene "Lia di ciambonfs").

