Nedelja 1. marca 2009: Varone pri Riva del Garda
Po pohodu (Sprehod v pričakovanju polente in mortadele) smo se zapeljaji 6 km do Slapu Varone.
Enkratno, res! Veliko je slapov na svetu, a malo, ki bi ustvarili tekom 20.000 let tako veličastno režo
(žrelo), skozi katero s silno močjo prodira velika količina vode. Curki vode so tenki, vidni kot megla.
Bučanje je močno, skoraj oglušljivo.
Slap Varone je največja znamenitost območja. Otvoritev urejenega Parka Varone je bila leta 1874, kar je
bil velik praznik za kraj. Botra sta bila Saški kralj Ivan in Črnogorski knez Nikola.
Ime je slap dobil po hudourniku in vasi ob njem, Varone. Iz hribov se voda zbira v jezeru Tenno,
katerga podtalne vode izhajajo v hudournik Magnone. Ta se prelije, kot slap, v hrib ter iz njega izvira
kot Varone.
Slap je nastal, ko se je topil ledenik Garda. V skali je razpoka (kot žrelo) 55m v dolžino in 73m v
globino. Voda pada kar 98m globoko.
Slap lahko opazuješ z dveh točk: Spodnja in Gornja jama. Na spodnji točki opazuješ slap ob njegovem
padu z višine. Gornja točka je 40m višje. Tu opazuješ slap v vsej njegovi veličini.
Med obema točkama je privatni, lepo vzdrževan, botanični vrt.
Ogled smo začeli po potki čez mostiček zgrajen leta 1874 in dalje v notranjost naravnega divjega
"žrela", kjer smo opazovali pad vode in navzgor Gornjo jamo. Pod mostičkom se žuboreče odteka voda
iz slapu po dolinici Ravizze proti Gardskemu jezeru.
Nato smo se po stopnicah povzpneli proti vhodu v Gornjo jamo. Vhod v to jamo so skopali že leta
187o. Je kot 15m dolg tunel. Po njem prideš prav do lijaka, žrela, ki ga je izdolbla voda. Ta voda se
zbira v razburkanem jezercu in spet pada v Spodnjo jamo.
Lahko si ogledate video, ki sem ga žal narobe snemala. Morda pa boste vseeno dobili občutek mojega
doživljanja.

Ob vhodu v Spodnjo jamo.

V notranjosti skalne reže, v jami.

Botanični vrt med Spodnjo in Gornjo jamo.

Včasih dostop do slapu, pa do Gornje jame, ni bil tako lahek. Tekom časa so v skalo vrezali prehod. Vrt je nastal
kasneje, zaradi lepšega videza.

Tunel, vhod v Gornjo jamo.

Gornja jama.

Ob poti proti jezeru Tenno. Peljemo se skozi srednjeveško vas Tenno.

Dokaz izvora vasi je mogočen grad z obzidjem, ki je bil sicer obnovljen.

Cerkev S. Lovrenca v Tenno.

Prišli smo do hotela nad jezerom. Do jezera se bomo spustili po stopnicah.

Ob jezeru Tenno. Jezero je vredno ogleda ne le zaradi svoje lepote, prave smaragdne barve je, pač pa tudi zato,
ker daje vodo slapu Varone.
Tu smo zapeli: Ob jezeru... (glej video!)

Vrnili smo se do Gardskega jezera, saj ga do sedaj še nismo videli. Najbližje smo mu prišli v Riva del
Garda.

Gardsko jezero je nastalo med pokrajinami Lombardijo, Veneto in Trentino. Imenujejo ga tudi Benaco.
Je največje jezero v Italiji. Njegova nadmorska višina je 65m in meri 370km/2. Njegova največja širina
je 17km, dolžina pa 51km. Obale ima 158km, največja globina jezera pa je 346m. Še ni prav dorečeno
ali je ledeniškega ali tektonskega izvora. Zaradi nizke nadmorske višine, velike količine vode v jezeru in
geografskega zavetja (Dolomiti), so tu klimatske razmere zelo ugodne. Tu uspeva zelo
raznoliko rastlinje ( oljke, limoni, palme, lovor, oleandri ... Jezero je tako razburkano kot morje, ima
plimo in oseko. Legenda pravi, da v jezeru živi pošast in je zato tako razburkano. Ta pošast je potopila
nekaj ladij!
Ob Riva del Garda je jezero posebnega izgleda: plava barva je tu bolj intenzivna, sončna svetloba bolj
živa, vetrič primeren za jadranje in surfanje.
Center mesta je obrnjen na jezero in je srednjeveškega izvora. Vse glavne stavbe so bile zgrajene med
leti 1.100 in 1.400: Trg III. Novembra s Stolpom, Pretorska palača, Mestna hiša, La Rocca (trdnjava)
nad mestom, v kateri je mestni muzej, cerkvi.

Spomenik slavnemu G. Verdiju.

Pet jih je bilo treba za objeti drevo!

Električna centrala Ponale.

Visoko v skali je cerkvica Sv. Barbare . Postavili so
jo rudarji, ki so postavljali cevi za električno centralo.

La Rocca, sedaj mestni muzej, nad mestom na hribu
Rocchetta.

Turistični vlakec v Riva del Garda.
Prav ob koncu sprehajanja po Riva del Garda je začelo rositi. Opustiti smo morali še obisk Peschiere. Stari
center mesta je za obzidjem mogočne trdnjave v obliki zvezde. Videli smo jo iz avtobusa.
Tako končali smo. Za konec vam ponujam v ogled videa z račkami v jezeru.

