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Loop na het verlaten van de bus in de richting van Porto Garibaldi. Aan linkerhand een 
driehoekige parkeerplaats. Deze oversteken en de smalle straat in lopen die tussen twee 
restaurants op de kortste zijde van de parkeerplaats uitkomt. Bij het water LA trap op. 
Brug schuin overlopen de trap af aan de rechterzijde van de gracht en de gracht verder 
volgen. Aan het einde LA water volgen. Na 350 m trap op en drukke verkeersweg 
oversteken. Dan RA en vrijwel meteen LA brug over. Na brug links pad op dijk op en deze 
langs de lagune volgen. Voor de lange route de 3e asfaltweg RA (Strada Pola na 2,5 km). 
Voor de korte route nog ruim 1 km verder door lopen tot brug over kanaal aan linkerhand. 
De brug oversteken en LA doorlopen tot restaurant/ecomuseum. Voor vervolg korte route 
zie na volgende alinea. 
 
De lange route volgt de asfaltweg. 1e weg RA (Strada Canale Pega) en vervolgens 1e weg 
LA (Strada Portorose) en deze ruim 2,5 km volgen tot op dijk. Daar LA verkeersweg op. 
Na bijna 1,5 na brug over kanaal bij gemaal, LA half verhard pad langs kanaal volgen. Na 
6,5 km brug aan linkerhand. Hier rechtdoor lopen naar restaurant/ecomuseum. 
 
Vanaf hier gaan korte en lange route verder samen. Loop vanaf restaurant/ecomuseum 
door langs voormalige vuurtoren. Op T kruising RA en het half verharde pad tussen lagune 
en kanaal bijna 4 km volgen tot onder viaduct door. Het pad wijkt op een plek van het 
kanaal en er komt een kanaal aan de linkerhand. Na een grote stalen brug lopen we over 
asfalt. Na het viaduct buigt de weg naar rechts met aan linkerhand een jachthaven. 600 
m na bocht 1e openbare weg LA (Strada G. Leopardi). Na ruim 500 m 2e weg LA (Viale 
Manzoni). 500 m verderop 1e straat LA (Via Torquato Tasso). Aan einde van de straat op 
kade fiets/voetveer nemen. Aan overzijde LA en na 50 m RA brede straat met bomen 
inlopen (Viale Ugo Bassi). Vlak na de vierde zijstraat aan de linkerkant is de bushalte voor 
terugreis naar Comacchio of Ferrara. 
 
Kijkpunten: 
 
1. Treponti di Comacchio. 
2. Museo de Delta antico. In dit mooie museum in het voormalige ziekenhuis wordt de geschiedenis 
vertelt van de Po delta. Topstuk is een boot van de Etrusken die hier vlakbij een belangrijke haven 
hadden: Spina. 
3. Bilancioni: Er ligt een hele reeks bilancioni langs de dijk van Comacchio naar Statione 
de Foce. Ook bij de zoutpannen liggen er veel. 
4. Uitzicht over Vale dei Pega. De weg voert de polder Bonificia dei Valli Pega. Het 
inpolderingsproject is gestart onder het regime van Mussolini maar pas na de oorlog drooggelegd. 

Start:   Bushalte Comacchio - Treponti   
Eindpunt:  Bushalte Porto Garibaldi – Via dei Mille Cap.  
Horeca: Comacchio,  Stazione di Foce, Lido degli Estensi, Porto Garibaldi 
Bereikbaarheid: Bus van Ferrara Station naar Comacchio en Porto Garibaldi   
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5. Irrigatiegemaal. In deze polder staan regelmatig kleine gemalen om zomers water aan te kunnen 
voeren voor bevloeiing van het land. 
6. Boomkwekerij. Aan beide zijden van de weg worden bomen geteeld die over de hele wereld 
worden verkocht. 
7. Bonifica della Valli del Mezana. Dit is de jongste en grootste droogmakerij in Italië. In de hele polder 
is geen woonhuis te vinden. De schaalvergroting en mechanisatie in de landbouw was toen al zover 
doorgevoerd dat boer en knecht op het oude land bleven wonen. Een belangrijk rustgebied voor 
kraanvogels. 
8. Gemaal Fosse. Dit is een van de gemalen die de uitgestrekte Bonifica della Valli del Mezana 
drooghouden. 
9. Statione de Foce. Voormalige vuurtoren. 
10. Zoutpannen en flamingo’s. Ten zuiden van de dijk liggen uitgestrekte zoutpannen. In de verte 
zijn voormalige bedrijfsgebouwen te zien, waar rondleidingen worden gegeven. Een grote kolonie 
flamingo’s leeft in de zoutpannen en lagunes. 
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