
Zwemmen in de Erro 
 
In de buurt van Malvicino zijn er 
verschillende plaatsen waar je in de 
Erro kunt zwemmen. Op deze 
plaatsen is de rivier verbreed en 
verdiept zodat er sprake is van 
kleine meertjes. Voor wie durft 
bestaat er ook de mogelijkheid om 
van de rotsen het water in te duiken. 
Dit soort zwemplaatsen is meestal 
wel te herkennen aan het grote 
aantal auto's dat op warme dagen 
langs de kant van de weg 
geparkeerd staat.  
 
De beste plaatsen om te zwemmen en te duiken zullen we hier kort noemen. 
 
In alle gevallen ga je eerst vanuit het huis naar het dal van de Erro. In het dal aangekomen kun je 
zowel richting Sassello (stroomopwaarts) als Acqui Terme (stroomafwaarts) terecht. In alle 
gevallen is sprake van schoon zwemwater, waarin je de vissen kunt zien zwemmen. 
 

Richting Sassello: Fogli 
 
Een paar kilometer in de richting van Sassello is de zwemplaats bij Fogli. Zodra je het 
bordje Fogli ziet kun je meteen parkeren op de parkeerplaats links van de weg. Aan 
het begin van de parkeerplaats vind je een klein paadje naar beneden waarna je 
uitkomt op een kiezelstrandje. Deze plek is de trots van Fogli, en wordt na drukke 
dagen keurig schoongemaakt en aangeharkt. 

 

Richting Acqui Terme: steenfabriek (in de buurt van kilometerbord 39) 
 
 De steenfabriek is een bedrijf waar ze kiezels fabriceren. Vanuit Malvicino zie je hem 
ongeveer een kilometer na de afslag aan de rechterkant liggen waar de weg een 
scherpe bocht naar rechts maakt. Meteen na de bocht is links een parkeerterrein. 
Vanaf het parkeerterrein loopt een paadje naar de rivier. Halverwege kun je zowel 
links als rechts. Het diepste water bevindt zich aan de rechterkant. 
 

Richting Acqui Terme: kilometerbord 40 
 
Een kleine kilometer verder bevindt zich de volgende zwemplek. Ter hoogte van 
kilometerbord 40 kun je langs de kant van de weg parkeren en dan meteen het pad 
naar beneden nemen. 
 

Attentie: op warme dagen in het weekeind en in augustus kan het druk zijn en zal het enige moeite 
kosten om je auto kwijt te kunnen. 
 

Zwembaden 
 
Een alternatief om verkoeling te zoeken is natuurlijk het zwembad.  

 In Cartosio (een stukje voorbij kilometerbord 40) bevindt zich aan de rechterkant van de weg 
een groot gemeentelijke zwembad.  

 Zeven kilometer verder bevindt zich aan de linkerkant van de weg het zwembad van de Villa 
Scati, waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt.  

 En ook in Acqui Terme is een groot openluchtzwembad. Je komt er langs als je Acqui Terme 
net bent binnengereden, vlak voor de keitjesbrug.  


