
Bezienswaardigheden Comomeer 

Wanneer je bij het Comomeer op vakantie bent, wil je natuurlijk ook de vele 

bezienswaardigheden in de omgeving van het meer zien. Langs het meer vind je vele leuke 

plaatsen die zeker de moeite van een bezoek waard zijn. 

Villa Balbianello 

Mijn eerste bezoek bracht ik aan de fraaie Villa Balbianello, niet ver van het plaatsje Lenno. 

Het geheel is omgeven door een prachtige tuin. Ik bezocht zowel de villa als de tuin. Om bij 

de villa te komen kan je de boot nemen, die vertrekt vanaf Lido di Lenno. Je kunt er ook te 

voet naar toe. Dit is een korte wandeling, maar wel behoorlijk pittig, aangezien je bijna 

alleen maar omhoog loopt. 

 

De tuin van de villa ligt boven het meer, vanaf hier heb je dan ook een adembenemend 

uitzicht op het Comomeer. De tuin is mooi aangelegd met zeer fraaie beelden. Villa 

Balbianello ( ma-wo gesloten) heeft extra bekendheid gekregen in 2002 vanwege de 

opnamen van Starwars episode 2. Maar zeker ook vanwege de opnamen van de film van 

James Bond, Casino Royale uit 2006. Voor deze film diende Villa Balbianello als ziekenhuis, 

waar James Bond (Daniel Craig) samen met Vester (Eva Green) moest herstellen. 

De villa Oleandra, van George Clooney 



Direct aan het Comomeer in Laglio staat Villa Oleandra, deze fraaie villa uit de 19e eeuw 

heeft een smalle tuin die langs het meer loopt. 

 

Momenteel is Villa Oleandra eigendom van de bekende Amerikaanse acteur en regisseur 

George Clooney. Voor hem is Villa Oleandra voornamelijk een zomerverblijf. Door zijn 

aanwezigheid in Laglio, is dit plaatsje in korte tijd uitgegroeid tot een grote toeristische 

trekpleister. Boten met toeristen varen hier af en aan, voor zijn huis langs, in de hoop een 

glimp van hem of een van zijn Hollywood vrienden op te vangen. Zijn aankoop van Villa 

Oleandra is een vreemd toeval en te danken aan pech met z’n motor. George Clooney 

maakte een tocht op zijn motor door de Alpen. Voor Villa Oleandro stopte zijn Harley 

Davidson er plotseling mee. Hij belde aan om hulp te vragen en de eigenaren waren zo 

aardig om hem te helpen. Op dat moment was de Villa nog eigendom van de erfgenamen 

van John Heinz, de ketchup koning. Clooney was op slag verliefd en kocht de villa. 

De watervallen bij Domaso 

Midden door Domaso loopt de rivier de Livo, die het plaatsje als het ware in tweeën splitst. 

Het is mogelijk om de oevers van deze rivier te beklimmen of te bewandelen, het is een 

https://www.comomeeritalie.nl/steden-dorpen/laglio/
https://www.comomeeritalie.nl/steden-dorpen/domaso/


mooie wandeling van ongeveer 2 uur. Denk er bij deze wandeling wel om dat je ook dezelfde 

weg weer moet terug lopen. Het begin van deze route is overigens ook prima met kleine 

kinderen te lopen. Verderop langs de rivier is er wat meer klim- en klauterwerk nodig en dat 

is ongeschikt voor kleine kinderen of ouderen. Met slecht weer is deze route absoluut af te 

raden. Het is dan ook alleen aan te raden om de watervallen te beklimmen wanneer het 

waterpeil laag staat. Tijdens deze tocht kom je al snel verschillende watervallen tegen. Veel 

mensen springen van deze watervallen af. Het is niet mogelijk om van alle watervallen af te 

springen, omdat het water niet overal diep genoeg is. Kijk dus goed waar je eventueel wel of 

niet kunt springen. 

 

 De kloof van Bellano 

De Orido di Bellano (kloof van Bellano) is een natuurlijke kloof die in de afgelopen 15 miljoen 

jaar door de rivier de Pioverana gevormd is. Door erosie is de diepe kloof ontstaan tussen 

Taceno in Valsassina en Bellano. 

https://www.comomeeritalie.nl/steden-dorpen/bellano/


Het bijzondere aan de kloof is dat er een wandelpad doorheen gemaakt is, waardoor je het 

gekletter van het water van dichtbij kunt zien en vooral kunt horen. Je loopt langs de 

watervallen en grotten en hebt adembenemende uitzichten op de kloof en de weelderige 

vegetatie. Door de weerspiegelingen van de zon zal je soms prachtige weerkaatsingen in het 

water zien. Volgens de legende ligt een krijger, genaamd Taino, op de bodem van de Orido di 

Bellano, samen met zijn immense schat, bewaakt door een enorme grafsteen. Op een rots 

boven de rivier de Pioverana staat ‘La Casa del Diavolo’ (het huis van de duivel). De toren 

wordt de bewaker van de Orido genoemd. Er wordt gezegd dat er feesten met satanische 

rituelen in deze toren gehouden werden.  

 

Vuurwerk 

In de zomer zijn er diverse vuurwerk shows rond het Comomeer. Vaak wordt een 

vuurwerkshow gegeven ter ere van een feestdag of een historische gebeurtenis van die 

plaats. De shows zijn professioneel opgezet, waardoor je tegenwoordig vaak entree moet 

betalen voor het bijwonen van het spektakel. Rondom het vuurwerk zijn er vaak diverse 



evenementen in zo’n dorp. Meestal begint het rond 17 uur met muziek langs de boulevard 

en wat kraampjes met eten en koopwaar. Het eerste vuurwerk wordt meestal rond een uur 

of 22.00 uur afgestoken. Zelf heb ik de vuurwerk show vanaf een boot gezien, echt prachtig! 

Het vuurwerk wordt vaak namelijk vanaf het Comomeer afgestoken. Je wordt met de boot 

natuurlijk wel op veilige afstand gehouden, maar ik had het gevoel  onder het vuurwerk te 

zitten.  

 

 

Kabelbanen 

Rondom het Comomeer zijn twee kabelbanen: de kabelbaan van Argegno naar Pigra en de 

kabelbaan bij Como (Brunate). Beiden brengen je naar een punt vanwaar je een geweldig 

uitzicht op het Comomeer hebt. Daarnaast zijn de eindstations goede uitgangspunten voor 

diverse wandelingen! 

Brunate wordt veel bezocht door toeristen, voornamelijk om het fantastische uitzicht vanaf 

deze plaats. Op heldere dagen kan je vanaf hier de wolkenkrabbers van Milaan zien en de 

westelijke Alpen met o.a. de Monte Rosa.  



  

WANDELING VANAF DE KABELBAAN BIJ BRUNATE 

Vanaf het plein bij de kabelbaan in Brunate kan je mooie wandelingen maken. In slechts 

enkele minuten ben je bij de bron van Pissarottino. Dit is een panoramisch punt vanwaar je 

Villa Este en Villa Erbe kunt zien. Vandaar kan je weer terug wandelen naar Como via een 

van deze twee paden: het pad langs de kabelbaan of het pad langs de kapel (l’Eremo) van 

San Donato (Aanrader!). Een andere wandeling die aangeraden wordt is die richting de 

Monte Piatto. Deze wandeling combineert de schoonheid van de omgeving met 

archeologische ontdekkingen. Deze wandeling kan je vervolgens voortzetten richting Torno, 

waar je de prachtige kerk van San Giovanni kunt bewonderen. Vanaf hier kan je vervolgens 

de rondvaartboot terug nemen naar Como. Deze uitdagende wandeling duurt ongeveer 2,5 

uur.  



 

COMO  
 

Vergeet ook niet Como zelf te bezoeken, gelegen ten zuidwesten van het meer. In het centro storico, 

het historische hart van de stad, zijn verschillende bezienswaardigheden te ontdekken. Zeker binnen 

de oude stadsmuren is veel geschiedenis te vinden. Met name de in gotische stijl opgetrokken 

kathedraal ‘Cattedrale di Santa Maria Assunta’ mag dagelijks op heel wat bezoekers rekenen. Maar 

ook een wandeling door de sfeervolle nostalgische straten levert mooie uitzichten op. Op zaterdag is 

het vooral erg druk rondom de markt van Como, aan de Piazza Vittoria. Aan de Piazza Cavour in 

Como kan je vervolgens rustig bijkomen onder het genot van een hapje en/of drankje. Bezoek ook de 

Romeinse thermen in Como, de ruïnes van deze Romeinse baden zijn te bewonderen in Viale Lecco, 

ten zuiden van Piazza del Popolo. 

 


