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Loop na het verlaten van de bus in de richting van Goro langs het plein. Bij rotonde RD Via Mazinni 
in. Na 200m, na brug over kanaal, LA weg langs kanaal bijna 4 km volgen. Bij derde brug het 
kanaal oversteken en de wandeling aan de andere kant vervolgen. Na 8 km komen we bij de zee 
en lopen we langs de zeedijk naar Goro. Waar de kade een scherpe bocht naar rechts maakt, vanaf 
haven RD lopen. De Via Risanamento helemaal uitlopen naar de bushalte Galliana die zich 50m 
links van T kruising bevindt. 
 
Voor Gorino blijven we de kade volgen die overgaat in een zeedijk. In de haven van Gorino bij de 
visafslag LA de Via al Mare in. Op het plein stopt de bus naar Goro, Mesola en Codigoro. 
 
Kijkpunten 
 
1: Kasteel van Mesola: Een buitenverblijf van de familie Estensi uit Ferrara  
 
2: Torre Abate: Dit gebouw was samen met Torre Palu de kraan van de 16de eeuwse polder Grande 
Bonificia ferrarese die onder de familie Estense werden ontwaterd. Aanvankelijk was het een sluis 
die bij laagwater werd opgezet en bij hoogwater sloot (een zijl). Later werd hier met windkracht 
water opgemalen. Bovendien waren beide torens vestingen om te voorkomen dat de Venetianen 
het zijl vernielde. 
 
3: Torre Paul: Dit gebouw was samen met Torre Abate de kraan van de 16de eeuwse polder Grande 
Bonificia ferrarese die onder de familie Estense werden ontwaterd. Aanvankelijk was het een sluis 
die bij laagwater werd opgezet en bij hoogwater sloot (een zijl). Later werd hier met windkracht 
water opgemalen. Bovendien waren beide torens vestingen om te voorkomen dat de Venetianen 
het zijl vernielde. www.ferraraterraeacqua.it/en/goro/discover-the-area/art-and-culture/castles-
towers-bell-towers/torre-palu   
 
4: Visafslag Gorino: De haven van Gorino is de belangrijkste aanvoer van de vongole, een heerlijk 
schelpje voor in de pasta. Vanuit de haven is een boottocht te maken over de lagune waar vissers 
bezig zijn en naar de vuurtoren aan de Adriatische Zee. 
  

Startpunt:   Bushalte Mesola  
Eindpunt:  Goro – Bushalte Galliana of Gorino - Busstation  
Horeca:  Mesola, Goro, Gorino 
Bereikbaarheid:      Trein van Ferrara Station naar Codigoro. Vandaar bus naar Mesola, 

Goro en Gorino   
Routebeschrijving d.d.: mei 2017  
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