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To Βήμα
Λίμνη Κόμο, μεσογειακή ομορφιά

Λίγο έξω από το Μιλάνο, η λίμνη Κόμο μάς προκαλεί να την εξερευνήσουμε. Ανάμεσα στις
απότομες στροφές, γύρω από τα σκούρα νερά της λίμνης, μικρά χωριουδάκια ξεπηδούν
μέσα από την καταπράσινη, μεσογειακή βλάστηση. Στο φόντο βρίσκονται ψηλές
χιονισμένες βουνοκορφές. Μια ρομαντική περιπέτεια ξεκινάει.

Απολαύστε τη μοναδική εμπειρία
Επιδοθείτε σε γουίντ σέρφινγκ ή θαλάσσιο σκι. Νοικιάστε ένα ταχύπλοο και ζητήστε να
κάνετε μια στάση στη βίλα Μπαλμπιανέλο, όπου γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της
περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, Καζίνο Ρουαγιάλ http://www.imdb.com/title/tt0381061/ .
Επιβιβαστείτε στο φεριμπότ, σταματήστε στο Μπελάτζιο, στη Βαρένα και στο Μενάτζιο και
ανακαλύψτε μοναδικούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Εναλλακτικά, ξαπλώστε αναπαυτικά,
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πλάι στη λίμνη, και αναπνεύστε τον καθαρό αέρα.

Μία από τις ομορφότερες λίμνες στην Ευρώπη και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ιταλία, η Κόμο
βρίσκεται 40 χλμ. βόρεια του Μιλάνου – απόσταση μίας ώρας. Αγαπημένος προορισμός
διάσημων προσωπικοτήτων από τον 19ο αιώνα, όταν ευρωπαίοι συγγραφείς και
καλλιτέχνες «ανακάλυψαν» και αγάπησαν τον τόπο που τους παρείχε, απλόχερα, έμπνευση
με την απαράμιλλη ομορφιά του.

Σήμερα πολλοί τζετ σέτερ εξακολουθούν να φλερτάρουν με τη λίμνη, ενώ ο χολιγουντιανός
σταρ Τζορτζ Κλούνεϊ έχει αγοράσει μια έπαυλη στις όχθες της.

Τι να δείτε
Γύρω από τη λίμνη βρίσκεται το Μπελάτζιο, με τις εντυπωσιακές βίλες, τα φυτεμένα με
κατακόκκινα γεράνια μπαλκόνια, τις γκαλερί και τις επώνυμες μπουτίκ να στολίζουν τα
γραφικά, πλακόστρωτα καλντερίμια. Περπατήστε στην παραλιακή προμενάντ με τα
ανθισμένα παρτέρια. Σφιχταγκαλιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης
με φόντο τη λίμνη, ενώ για τους λιγότερο ρομαντικούς παραδοσιακές τρατορίες
υπόσχονται μαγικές γαστριμαργικές εμπειρίες με θαλασσινούς και μη πειρασμούς.

Μια στάση με το φεριμπότ από το Μπελάτζιο, η Βαρένα – χτισμένη αμφιθεατρικά στον
βράχο – κοιτάζει τη λίμνη από ψηλά. Σπίτια στο χρώμα της ώχρας ή της τερακότας,
φροντισμένα παρτέρια, ψηλόλιγνα κυπαρίσσια και φουντωτές ελιές συνθέτουν έναν
ευφάνταστο καμβά.

Η διάσημη βίλα Καρλότα http://www.villacarlotta.it/ (Via Regina 2, Tremezzo, τηλ. 0039 0344
40405), στην απέναντι όχθη στο Τρεμέτζο, χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα από τον
μαρκήσιο Τζιόρτζιο Κλέριτσι. Στα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει το κτήμα
(ανοιχτό στο κοινό κάθε χρόνο από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο), τα αριστουργήματα της φύσης
συνδυάζονται αρμονικά με αυτά της τέχνης.
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Οι κήποι της φιλοξενούν 500 διαφορετικά είδη χλωρίδας, δεκάδες ποικιλίες από αζαλέες,
ροδόδεντρα και καμέλιες, ενώ εδώ θα δείτε και τον κήπο με τα μπαμπού, τους κέδρους και
τα τροπικά φυτά. Αξίζει επίσης να σταθείτε στα αγάλματα του ιταλού γλύπτη Αντόνιο
Κανόβα, αλλά και στους πίνακες του Φραντσέσκο Χάγεζ.

Στις όχθες της λίμνης, στο Μπελάτζιο, η νεοκλασική βίλα Μέλτζι (Lungolario Manzoni 22021
Bellagio, τηλ. 0039 3394 573838) είναι ξακουστή για τους μαγευτικούς κήπους της αλλά και
για τους θησαυρούς τέχνης που φιλοξενεί. Χτίστηκε για λογαριασμό φίλου και αξιωματικού
της κυβερνήσεως του Ναπολέοντα, ενώ σήμερα ανήκει σε μία από τις διακεκριμένες
οικογένειες της Λομβαρδίας. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο (9 π.μ. έως 6 μ.μ.)
μπορείτε να περιπλανηθείτε στους καταπράσινους κήπους με τις ολάνθιστες αζαλέες, τις
λιμνούλες με τα γεφυράκια και τα αιωνόβια δέντρα που φιγουράρουν κατά μήκος της
λίμνης.

Στο τέρμα της μικρής πόλης Βαρένα κατηφορίστε τον δρόμο για να συναντήσετε τη βίλα
Μοναστέρο http://www.villamonastero.eu/ Χτισμένη το 1567, πήρε το όνομά της από ένα
γειτονικό μοναστήρι. Λίγο παρακάτω μπορείτε να συνεχίσετε την περιπλάνησή σας στη
βίλα Τσιπρέσι
http://www.hotelvillacipressi.it/ που
λειτουργεί και ως ξενοδοχείο.

Στην επιστροφή σας κάντε μια στάση στην πόλη Κόμο για να θαυμάσετε το ιστορικό
Ντουόμο, στην ομώνυμη κεντρική πλατεία. Ο καθεδρικός ναός χτιζόταν για περίπου
τέσσερις αιώνες. Ως αποτέλεσμα έχει δείγματα γοτθικού, αναγεννησιακού και μπαρόκ
αρχιτεκτονικού ρυθμού. Επισκέψιμο καθημερινά, 7.30 π.μ.-12 μ.μ. και 3 μ.μ.-7 μ.μ. (τηλ. 0039
0312 65244).

«La Pista Magica», δηλαδή η μαγική πίστα, είναι η φράση που χρησιμοποιούν οι Ιταλοί για να
περιγράψουν την αγαπημένη τους Μόντσα που βρίσκεται σε ένα πάρκο κοντά στη λίμνη
Κόμο. Το διάσημο σιρκουί της Formula 1 είναι από τα τρία παλαιότερα διεθνώς.

Πού να μείνετε
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Η πολυτελής, ιστορική Villa Serbelloni http://www.villaserbelloni.com/ (Via Roma 1, Bellagio,
τηλ. 0039 0319 50216) στο Μπελάτζιο μετατράπηκε σε κομψό ξενοδοχείο το 1872
(λειτουργεί από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο). Ζωγραφισμένοι τοίχοι και ταβάνια, περσικά
χαλιά, αντίκες, μαρμάρινες επιβλητικές σκάλες, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και
αυτοκρατορικά αρ νουβό έπιπλα υποδέχονται τον επισκέπτη.

Στα δωμάτιά της έχουν φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, ο Γουίνστον Τσόρτσιλ, ο Τζον Φ.
Κένεντι και ο Κλαρκ Γκέιμπλ. Τα εστιατόρια Terrazza και Mistral υπό την καθοδήγηση του
βραβευμένου με αστέρι Μισελέν, Ετορε Μπότσια, υπαγορεύουν νόστιμες νύχτες με θέα στη
φωτισμένη λίμνη.

Στην απέναντι όχθη βρίσκεται η μοναδική έπαυλη του 1568, Villa d’ Este http://www.villadest
e.com/
(Via Regina
40, Cernobbio, τηλ. 0039 0313 481), η οποία διαθέτει υπέροχους καταπράσινους κήπους με
συστάδες δέντρων που μοιάζουν να αγγίζουν το νερό και έχει ψηφιστεί ως ένα από πιο
ρομαντικά ξενοδοχεία στον κόσμο.

Πού να φάτε
Παραδοσιακή τρατορία στα γραφικά στενά του Μπελάτζιο είναι το Barchetta http://www.rist
orantebarchetta.com/
(Salita Mella 13, τηλ. 0039 0319 51389), που σερβίρει ντόπια κουζίνα, σε ένα ζεστό, φιλικό
περιβάλλον.

Πλάι στο Ντουόμο, στο Κόμο, το ιστορικό εστιατόριο Sociale http://www.ristorantesociale.it/
(Via Rodari 6, τηλ. 0039 0312 64042) έχει υποδεχτεί μεγάλες φυσιογνωμίες του
καλλιτεχνικού στερεώματος από το διπλανό Teatro Sociale.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

{gallery}como{/gallery}

4/4

