Fijne Zomervakantie!
Dolce vita tussen bergen en meren

italian experience

Tr e nt ino

“Dolce vita”
in Trentino
Genieten van het goede leven
We genieten elke dag van mooie panorama’s net als
van heerlijke cappuccino’s. In de bergen voelen we de
frisse bries en in één van de diepblauwe meren nemen
we een duik.
Oftewel we staan in het hart van Trentino, in
Noord-Italië, met werkelijk alles binnen handbereik.
Het “noorden” hebben wij de rug toegekeerd en
ontmoeten direct het warme mediterrane “bella Italia”.
Voor ons een zalige plek om met het hele gezin te
kamperen en volop van het buitenleven te genieten.
Na een actieve dag in de bergen of op het water
bezoeken we de rustieke steegjes van eeuwenoude
stadjes. We wandelen over de gezellige pleinen
waar het zien en gezien worden heel normaal is en
genieten van de mooie etalages met kleding van
Italiaanse ontwerpers.
We hebben het plan om morgen een stukje
geschiedenis te gaan ontdekken via de vele kastelen
en forten in deze streek. Voor nu bestellen we een
ijsje voor de kinderen en een glas sprankelende
bubbels van Trentodoc voor ons. Met het gezellige
geroezemoes op het terras zien we dat de
ondergaande zon de toppen van de Dolomieten
dieproze kleurt. Het is inmiddels tijd voor het diner
met gerechten uit deze streek en zeggen tegen elkaar:
“Trentino is genieten van het goede Italiaanse leven”.
visittrentino.it
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Tr enTino guesT Ca r D

Gastvrij Trentino
Met de Trentino Guest Card in de hand staan bij
meer dan 90 bezienswaardigheden, als kastelen,
musea en natuurparken, de deuren voor je open.
Waaronder ook het fraaie wetenschappelijk
museum muse in Trento, museum voor moderne
kunst mart in Rovereto en in Verona zelfs de
Arena en het gam (museum voor moderne kunst).
Bovendien hebben de musea regelmatig specifieke
activiteiten voor kinderen.
Maar ook het vervoer per bus of trein in de
provincie Trentino is gratis met de Guest Card. En
in Val di Fiemme, Val di Sole en Alpe Cimbra is het
gebruik van de liften inclusief.
Als extra zijn er circa 40 lokale topbedrijven die op
presentatie van de guest card 10% korting bieden
op hun producten als kaas, wijn, grappa, fruit,
honing evenals mogelijkheid tot gratis proeverijen.

De Trentino guest Card is het gehele jaar
2016 geldig en wordt in de deelnemende
accommodaties aangeboden. Veelal gratis, soms
wordt er een vergoeding gevraagd die ten goede
komt aan lokale milieu projecten. Vraag om meer
informatie op het moment van reserveren bij je
accommodatie of kijk voor info en voorwaarden op
www.visittrentino.it/guestcard
In sommige berggebieden in Trentino worden
vergelijkbare kortings kaarten aangeboden als
de panoramapass in Val di Fassa. In de vallei
van Madonna di Campiglio en Pinzolo is er de
DolomeetCard. En de Dolomiti summer Card is
geldig in San Martino di Castrozza.
visittrentino.it/guestcard
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Mediterraan plezier van dal tot top
Zon, wind en water
Al peddelend over het Gardameer terwijl het
zonnetje net over de bergtoppen schijnt, beleef
ik een heerlijk moment op deze vakantiedag in
Trentino. Met bijna 300 meren, waartoe ook het
Ledromeer en de meren van Levico en Caldonazzo
behoren, zijn er ontzettend veel watersporten
mogelijk. Denk aan zeilen, surfen, kanoën, suppen
maar ook raften en canyoning in de rivieren en
bergstromen.
Na deze verfrissende start van de dag gaan we
met de kinderen fietsen en 400 km aan fietspaden
strekken zich voor ons uit. Ik heb geen fiets bij
me maar er zijn veel verhuurcentra, ook voor
mountainbikes en e-bikes. Met de wind in de
haren genieten we van de natuur en picknicken
onderweg met kaas en fruit uit deze regio. In het

zonnetje praten we nog na over een bijzondere

bergwandeling van een paar dagen terug om een
concert van “Suoni delle Dolomiti” bij te wonen.
De wandelroute ging over enkele van de 5.000
kilometer aan wandelpaden in Trentino en dit
keer waren we in Val di Fassa in het hart van
de Dolomieten die bovendien op de Unesco

Werelderfgoedlijst staan. Alhoewel we ook met

de lift naar boven konden, zijn wij te voet gegaan
en het was een prachtige wandeling met een

spectaculair uitzicht bij elke nieuwe bocht. Een
gezellige berghut zorgde voor de hongerige

magen waarna we met veel enthousiasme het

muziekconcert op een werkelijk unieke locatie

hebben bezocht. Opnieuw een topdag in Trentino.
isuonidelledolomiti.it
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Welkom in warm en
waterrijk Valsugana
Ontdekken en ontspannen
Aangekomen in Valsugana willen de kinderen direct
zwemmen en dat wordt kiezen tussen het Levico - of
Caldonazzomeer. Het Levicomeer is kleiner en lijkt
op een groen fjord. Het Caldonazzomeer heeft veel
stranden maar beide meren hebben heerlijk warm
zwemwater van mei tot september met zicht op de
groene heuvels en bergtoppen van het Lagoraigebergte.
Ik ontdek tevens dat ze onderscheiden zijn met de
“blauwe vlag” voor de optimale waterkwaliteit en
aanwezige faciliteiten. Naast de vele watersporten als
surfen, kanoën, zeilen, suppen of waterskiën, kun je
ook met een e-boot varen.
Wij zetten, na een verfrissende duik, onze tent op één
van de vele campings aan de meren op en gaan de
streek verkennen.
Als je graag fietst, is er een prachtig 80km
lang fietspad door de vallei, zonder grote
hoogteverschillen. Een mooie route langs
dorpen, kastelen en fruitgaarden met, tijdens de
zomermaanden, een trein+fiets service.
Ik beslis met de kinderen een lokale markt te
bezoeken en we struinen over de sfeervolle pleinen
tussen de kraampjes op zoek naar leuke artikelen
met het gezellige gebabbel van de Italianen op de
achtergrond. Onder het genot van een heerlijk ijsje
zijn we op het idee gekomen om morgen met de trein
naar Venetië te gaan, de dag erna te gaan wandelen
en... nog veel meer plannen voor deze heerlijke
vakantie in Valsugana.
visitvalsugana.it/openair
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Ervaar Valsugana

Onze adoptie koe

Kies uit activiteiten en bezienswaardigheden

Daar!! Daar is Nutella!

Al wandelend door deze groene oase, centraal
gelegen in Trentino, merk ik duidelijk de mix
tussen de Dolomieten en het mediterrane klimaat.
De nachten zijn niet te warm en overdag is het
heerlijk om iets te ondernemen. En aan activiteiten
geen gebrek in Valsugana. Op de leuke site
www.livelovevalsugana.it kun je invullen wat je
graag wilt doen, met wie en onder welke condities
en allerlei tips worden gegeven.
Zo krijg ik als tip om te gaan suppen. De meren
lenen zich, naast alle andere watersporten, perfect
voor deze activiteit. Staand op een groot surfboard
met peddels over het water glijden; een super
leuke ervaring en iedereen die kan zwemmen, kan
dit doen! Watersportcentra geven tips of lessen
en verhuren materiaal.
Daarna kiezen we ervoor om een wandeling te

maken door kunst - en natuurpark Arte Sella.
Ondertussen roept de gids onze aandacht
en vertelt meer over de artiesten die deze
kunstwerken maken terwijl we de eersten tussen
het groen ontdekken. Een absolute aanrader.
Naast de tips om zelf iets te ondernemen,

organiseert het VVV elke week vele activiteiten

waaronder suppen, zeilen en surfen op de meren.

Blijf je liever aan land zijn er mooie mountainbike
tochten met begeleiding. Tochten in het dal,

geschikt voor iedereen, of hoger in de bergen voor
wie meer uitdaging zoekt. Natuurlijk zijn er ook
mooie wandelingen te voet door de bergen.

Voor nu sluiten we deze actieve dag af met een
lekker groot ijs op een gezellig plein!
livelovevalsugana.it

We lopen op een mooie ochtend over een groene
weide in de bergen waar we goed opletten voor
koeienvlaaien maar verder zijn onze ogen vooral
gericht op de foto in het “koeienpaspoort” in de
hand. We vergelijken nauwkeurig de foto met de
vele dames in de wei. En ja hoor, mijn dochter heeft
het goed gezien........daar is ze, “onze Nutella”!
Valsugana heeft sinds jaren een leuk initiatief om je
eigen koe te adopteren. Vóór je vakantie kun je
haar al uitkiezen, na overmaking van € 60,- ontvang
je haar paspoort om tijdens je vakantie deze dame
bij haar bergboerderij in o.a. het Lagoraigebergte
op te zoeken. Tijdens het bezoek mag je
vervolgens ter waarde van € 50,- melkproducten
uitkiezen en meenemen zoals diverse soorten
kaas, ricotta, boter en melk. De overige € 10,- zijn
voor een goed doel in deze streek.
We vermaken ons goed want deze boerderij ligt op

een schitterende plek op de Vezzena hoogvlakte
en voordat we bij de boerderij “onze” koe gaan
zoeken, maken we een mooie wandeling naar de
top Pizz di Levico. Vanaf hier hebben we
een schitterend uitzicht over de vallei en op de
meren van Levico en Caldonazzo. Een goede tip
voor een bergwandeling vlakbij de campings.
Terug bij de boerderij is het een gezellig komen

en gaan van mensen die er de eigengemaakte

producten kopen. Tot slot proeven we alvast van
onze kaas en dat smaakt naar meer!

visitvalsugana.it/adopteereenkoe
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Kamperen alla “dolce vita” in Valsugana

Va l s u gan a L a g o r a i

Pas op voor de speurneuzen!
Kies je kaart en ga op onderzoek uit
Zoeken, speuren en ontdekken... wat is er
leuker dan dat!
In Valsugana zijn er talrijke speurtochten uitgezet
waarmee je, aan de hand van een kaart, de
“schatten” van deze streek kunt ontdekken.
Bij het VVV kantoor kunnen we kiezen tussen een
tocht bij het Caldonazzomeer, in het kleine Venetië
oftewel Borgo Valsugana maar we twijfelen
tussen de speurtocht in Pergine Valsugana met
het Middeleeuwse kasteel of door het park en
centrum van Levico Terme! We doen de laatste
want we kunnen het kasteel ook nog een andere
keer bezoeken en dan zelf speuren en rondkijken
over de vallei.

De vragen op de kaart van de speurtocht leiden

In Valsugana bevindt je je duidelijk
aan de zuidzijde van de Alpen en
tref je alle ingrediënten van het
“goede leven”. Meer zon, warme
temperaturen, lekker eten en het
gastvrije onthaal om je er direct
thuis te voelen. Bovendien betekent

kamperen aan de meren van Levico
en Caldonazzo kiezen uit campings
in het groen, groot of klein, luxe
met veel voorzieningen of juist
eenvoudig. Oftewel een camping
voor ieder zijn smaak!
visitvalsugana.it/openair

ons door het gezellige centrum van Levico en

daarna komen we in het prachtige park van de
Thermen. Hier staan schitterende bomen die

eeuwenoud zijn en we moeten goed nadenken

om te raden hoe oud de beukenboom is. Gelukkig
zijn er tips en informatie borden terwijl we verder
wandelen op zoek naar het antwoord op de

volgende vraag. Ineens staan we dan bij het

eindpunt en kletsen nog over de leuke dingen die

we te weten zijn gekomen. Ondertussen dalen we
af door het centrum naar het Levicomeer want er
is nog tijd genoeg voor een heerlijke duik in het
meer en een aperitief aan het water!

visitvalsugana.it/openair

Camping San Cristoforo San Cristoforo di Pergine (Caldonazzomeer)
Open van 11/05/2016 tot 04/09/2016
Echte gezinscamping met bruisende kidsclub, ook voor allerkleinsten,
die talrijke originele activiteiten organiseert zoals toernooien, pizza
bakken en een oppasdag. Camping vlakbij het meer, autovrij, groot
zwembad, restaurant, ruime plekken, honden welkom en zeer
budgetvriendelijk. In directe omgeving veel leuke activiteiten.
Go Camping Special – ACSI – ADAC – BEST DEAL
11.05 – 01.07 en 16.08 – 04.09
€ 14 plaats +2 volw + hond
Reserveer en betaal vòòr 15/01/2016 en ontvang 10% korting.
Tel. +39 0461 706290
info@campingsancristoforo.it | campingsancristoforo.it
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Camping Punta Indiani Valcanover – Pergine (Caldonazzomeer)

Camping Riviera Calceranica al Lago (Caldonazzomeer)

Open van 29/04/2016 tot 30/09/2016
Direct aan het Caldonazzomeer met plaatsen op het gras, met bomen en 400m
privéstrand. Kleine rustige camping, ideaal voor gezinnen met kinderen om te
ontspannen aan het meer of om te watersporten. Dichtbij het fietspad, veel
mogelijkheden om te wandelen en uitstapjes te maken. Winkel, restaurants,
bank en bus op 100m. Honden in speciale zone toegestaan. Aanbiedingen
Camping Key Europe en CampCardACSI. Speciale offertes voor fietsers.

Open van 30/04/2016 tot 02/10/2016
Camping Riviera ligt op slechts 30m van de oever van het Caldonazzo
meer. De camping biedt veel rust en is een ideaal startpunt voor vele
mooie wandelingen in de omgeving. Op de camping is er een wasserij,
bar/ijssalon, tv-zaal, restaurant-pizzeria, speeltuin, barbecue zone, gratis
fietsverhuur. Voor de honden een wasplaats en park. De nieuwe plaatsen
COMFORT tot 100m² voorzien van water en 6A elektra, veel schaduw.

Go Camping-aanbieding: mei juni september
2 personen + staanplaats B-C € 19 op vertoon van deze pagina

Go Camping - aanbieding
Family: in laagseizoen bij een verblijf van minimaal 7 nachten kinderen gratis

Tel. +39 0461 548062
info@campingpuntaindiani.it | campingpuntaindiani.it

Tel. +39 0461 724464
info@camping-riviera.net | camping-riviera.net
Camping Spiaggia Calceranica al Lago (Caldonazzomeer)

Camping Fleiola Calceranica al Lago (Caldonazzomeer)
Open van 24/04/2016 tot 30/09/2016
Kleine camping op de oever van het Caldonazzomeer met ruim 300m
privé-strand, voorzien van modern sanitair. De camping ligt aan fietspad
van Valsugana en op paar passen van centrum Calceranica, goed
vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. Op de camping: bar, minimarkt,
speeltuin, hydromassage, jacuzzi, bungalows en luxe mobil homes van
30m². Nieuw 2016 staanplaatsen van 80m² met 6A.
Go Camping-aanbieding in april, mei, juni en september:
• standaard plaats (rood) incl. 2 personen € 16
• mobil home: kinderen gratis Op vertoon van deze pagina

free
wifi

Tel. +39 0461 723153 | info@campingfleiola.it | campingfleiola.it
Camping Penisola Verde Calceranica al Lago (Caldonazzomeer)

Open van 30/04/2016 – 18/09/2016
Een familiecamping aan het Caldonazzomeer op een schiereiland
gevormd door bergstroom Mandola. Bar/terras, verkoop van brood, privé
strand, veilig zwemwater, speeltuin, animatie in het hoogseizoen, wifi.
Sanitair recentelijk gerenoveerd. Honden welkom. Dorp op 300m.
Go Camping-aanbiedingen | van 30/04 tot 03/07 en van 22/08 tot 18/09
• 2 personen + plaats C of B (beperkt aantal) € 18 per nacht
• 1 nacht gratis bij verblijf van minimaal 8 nachten
Offerte geldig na reservering en op vertoon van deze pagina bij aankomst.
Tel. +39 0461 723272 | info@penisolaverde.it | penisolaverde.it

free
wifi

Open van 15/04/2016 tot 02/10/2016
Deze camping is omgeven door de bergen van Valsugana en ligt op de
oever van het Caldonazzomeer; middenin het groen met plaatsen van
80-100m² voorzien van nieuw sanitair en er zijn plaatsen van 120m² met
privésanitair. Tevens zijn er 8 nieuwe en volledig ingerichte stacaravans.
Er is een mooi strand met eigen park en een bar direct op het strand.
Go Camping-aanbieding meivakantie in stacaravan
van 30 april tot 8 mei
€ 50 per nacht incl. max 5 personen bij verblijf van minimaal 3 nachten
Tel. +39 0461 723037
info@campingspiaggia.net | campingspiaggia.net

free
wifi

Camping Due Laghi Levico Terme (Levicomeer)
Open van 11/05/2016 tot 18/09/2016
Ruime camping met 300 plaatsen, 100 diverse mobile homes vlakbij
centrum en meer. Groot modern sanitair, ook privé badkamers,
tennisvelden, 2 zwembaden, baby club, hondenpark, tafeltennis, internetpoint, pizzeria en restaurant. Op 200m van de camping mooi privéstrand,
animatie in juli en aug. Nieuwe camperzone. Prijzen incl faciliteiten.
NIEUW 2016: gemoderniseerd sanitair en vernieuwd zwembad
Special Go Camping – ACSI – ADAC – BEST DEAL
11.05 – 01.07 en 21.08 – 18.09 € 14 plaats +2 volw + hond
Reserveer en betaal vòòr 15/01/2015 en ontvang 10% korting.
Tel. +39 0461 706290 | info@campingclub.it | camping2laghi.it

free
wifi
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Met onze viervoeter
de bergen in!
Gezamenlijk plezier
Net als elke ochtend begroet Jack ons door met zijn
natte neus een zoen te geven. En vandaag wordt het
een topdag want we gaan met z’n allen de bergen
in: onze eerste bergtop wacht! Deelnemend aan de
gegidste wandeltocht uit het programma “Escursioni
Natura” van VVV Ledro. Bovendien is deelname, met
de op de camping ontvangen Trentino Guest Card,
geheel gratis.
De rugzak staat klaar en Jack kan niet wachten maar
eerst nog een cappuccino op het sfeervolle plein en
dan door naar het trefpunt. Hier ontmoeten we de
gidsen en andere deelnemers: een Duits gezin, enkele
Italianen en Nederlanders. En niet te vergeten nog een
hond ter gezelschap voor Jack!
De klim is soms pittig maar de gidsen stoppen
regelmatig voor een pauze en vertellen dan ook meer
over de natuur en Valle di Ledro met leuke weetjes voor
onze kinderen. De streek is sinds kort uitgeroepen tot
biosfeer reservaat van Unesco vanwege de diversiteit
van de natuur, maar ook vanwege haar geschiedenis.
Zo lag hier de grens tussen het Italiaanse en het
Oostenrijk-Hongaarse rijk tijdens de WOI.
En dan....staan we toch ineens op de top! Het
spectaculaire uitzicht strekt zich uit over het Ledromeer
tot aan het Gardameer en de Dolomieten. We lachen,
maken foto’s en de broodjes smaken fantastisch!
Bij terugkeer uiteraard een verfrissende duik in het
meer met onze hond en zijn favoriete balspel.
vallediledro.com
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Ledromeer voor jou en je trouwe kameraad

Genieten...ook van Picco Spritz!

Graag geziene gasten

Culinaire verwennerij

Kristal helder water spiegelt in de zon en de

die nog een keer een stok in het water gooien.

Vanaf de camping kijk ik over het Ledromeer en

aardbeien, dat al meer dan 100 jaar bestaat. Dit

Ledromeer nodigen uit tot een ontspannen dag

ook want honden zijn hier van harte welkom. In

Na een rustig ontbijt met een pittige Italiaanse

tonic water ontstaat er een verrassend lekker aperitief.

vier stranden met diverse faciliteiten aan het

aan het water. Grasvelden, speeltuinen, bar,

toiletten, waterfiets verhuur, het staat allemaal
ter beschikking. Het meer strekt zich uit aan

onze voeten als een enorm zwembad van 10km

diagonaal met ’s zomers water van rond de 24°C.

Naast zwemmen ook zalig om te zeilen en kanoën.
Maar na een tijd met de kinderen in het water te

hebben gespeeld, maken we een wandeling rond

het meer en het blijkt een goed idee. We genieten

van de bergtoppen die weerspiegelen in het meer,
het groen dat de zon doet filteren en de kleintjes

Onze viervoeter duikt er achteraan en geniet

Pur is het strand toegankelijk voor honden zodat
ze heerlijk in het water en op de oever kunnen

het belooft opnieuw een heerlijke dag te worden.
espresso overleggen we of we per fiets richting

de biotoop Lago d’Ampola gaan of Val Concei.

ravotten.

Maar we besluiten bij het meer te blijven en de

er diverse dispensers zijn met zakjes om de

Werelderfgoed) te bekijken waar we meer te weten

Langs de vele wandelpaden valt het ons op dat
uitwerpselen op te ruimen zodat alle paden schoon

paalwoningen in Molina di Ledro (Unesco
komen over de Bronstijd.

blijven. Morgen gaan we met de hond de bergen

Daarna blijven we aan het meer met de voeten in

drinken. In veel accommodaties en restaurants

leuk terras op te zoeken om het lokale aperitief uit

in maar nu zoeken we een fijn terras om iets te

zijn honden een graag geziene gast dus neem je

trouwe kameraad gerust mee naar Valle di Ledro.

vallediledro.com/ledromeer

het water om tegen het einde van de middag een

te proberen: Picco Spritz! Gemaakt van de sterke
“picco rosso”, een lokale likeur van frambozen en

gemengd met Trentodoc (bubbelwijn uit Trentino) en
De zon zien we langzaam achter de bergen

verdwijnen en het is een heerlijke avond om ons

culinair te laten verwennen. In één van de sfeervolle
restaurants vragen we naar lokale gerechten en dat

zullen we niet betreuren. Polenta van aardappelmeel

met gegrilde kaas of stoofvlees, de zoete Boheemse
gnocchi en als dessert komen “livanze” op tafel.

Diverse personen uit de Ledro vallei evacueerden

tijdens WOI naar Praag en omgeving en brachten bij

terugkomst recepten mee die nu onderdeel uitmaken
van de tradities van het fraaie Valle di Ledro.
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Family Wellness Camping Al Sole Molina di Ledro

APARTMENTS LEDRO IMMOBILIARE Bezzecca

Open van 24/03/2016 tot 25/09/2016
Op Camping al Sole speelt de familie de hoofdrol met staanplaatsen ideaal
voor caravan, camper en tent, middenin de natuur. Allen voorzien van elektra,
mogelijkheid voor water- en gasaansluiting. 18 mobil homes ideaal voor families,
ruimte voor max 5 personen aparte slaapkamers, douche/wc, keuken, verwarming,
airco, tv en terras. Privé strand, restaurant, market, zwembad, speelplaats, beach
volley, tafeltennis,wellness. Hond welkom. Nederlandstalige animatie.

Open van 26/03/2016 tot 22/10/2016
Vakantie in appartementen en vakantiehuizen slechts paar 100 m
van strand, ook honden welkom. Accommodaties met zicht op het meer,
privé tuin, mountainbike depot, info en wifi. Aangesloten bij Trentino
Guest Card; gratis toegang tot musea, kastelen, gratis openbaar vervoer.
Prijzen per week: 3-kamer appartement max 4 pers. vanaf € 250,00
4-kamer appartement max 6 pers. vanaf € 280,00
Vakantiehuis max 5/6 pers. vanaf € 350,00

Special mobil home
(24.03 – 25.06) 1 week mobil home + 2 pers + eindschoonmaak Euro 30,00
Tel. +39 0464 508496 | info@campingalsole.it | campingalsole.it

Tel. +39 0464 591524 | Mobiel. +39 329 5453994
info@apartmentsledrolake.com | apartmentsledrolake.com

free
wifi

Camping Al Lago Pieve di Ledro

free
wifi

B&B GALET Pieve di Ledro
Open van 22/04/2016 tot 02/10/2016
Al meer dan 50 jaar direct aan het Ledromeer. Staanplaatsen met stroom.
Mobilhomes, chalets en appartementen voor meer comfort. Restaurant
met lokale en nationale keuken, pizza’s uit de houtoven.

Open van 25/03/2016 tot 02/10/2016
In historisch centrum van Pieve, slechts 400m van Ledromeer, ideale
locatie voor rust en sfeer. Ideaal vertrekpunt te voet of per mountainbike
ter ontdekking van Val di Ledro. Tien kamers, tweepersoons en voor
gezinnen. Honden welkom. Gratis wifi. ‘s Morgens ontbijtbuffet met
lokale producten.

Camping 22/04-01/07/2016 - 01/09-01/10/2016
1 plaats + 2 pers. + 1 hond Euro 17,00 p/nacht (extra toeristen belasting)
Verblijf mobilhomes-appartementen
Min. 1 week 22/04 tot 01/10/2016: Trentino diner gratis (drankjes extra)
Reserveren vòòr 28/02/2016: 5% korting
Tel. +39 0464 591250
info@camping-al-lago.it | camping-al-lago.it

Van Euro 30 tot Euro 40 p.p. per nacht in 2-pers. kamer.
Go Camping aanbieding - 10% korting verblijf min. 3 dagen online
reservering (vermeld: “Go Camping”)

free
wifi

Camping Hotel Casavecchia Tiarno di Sopra

Tel. +39 349 1246638 | galetledro@gmail.com | galet.it

free
wifi

Chalet Palò Loc. Palò - Concei

Open van 01/06/2016 tot 30/09/2016
Ideaal voor gezinnen als leuke en rustige plaats ter ontspanning. Kleine
camping met zwembad. Bar, restaurant met Italiaanse en Trentino
gerechten. Slechts op paar km van het meer talrijke routes in de bergen
voor wandelaars en mountainbikers. Gratis wifi.
Op vertoon van deze pagina: aperitief ter begroeting en wandel/MTB
kaart Valle di Ledro

Gehele jaar open
Vakantie middenin de natuur
Chalet Palò, rustiek gerestaureerd beschikt over alle comfort voor je
vakantie. Middenin de natuur van Valle di Concei, zonnig gelegen, waar
rust en vrede overheerst. Beschikt over een grote tuin met tafels, ligstoelen,
barbecue, schommel en zwembad. Het Ledromeer is op 5 km; op enkele
km in het dorpje Lenzumo een bar, restaurants en een kleine supermarkt.

Prijzen vanaf: Staanplaats Euro 8,00, volwassene Euro 7,00,
kinderen Euro 5,00, honden Euro 3,00

Prijzen min € 250,00 - max € 600,00

Tel. +39 0464 596184
info@campingcasavecchia.it | campingcasavecchia.it

free
wifi

Tel./Fax +39 0464 591794 | Mobiel: +39 348 2374312
michisarti@virgilio.it | chalet-palo.it
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GAR DA TRENTINO

Oase voor outdoor
Actieve verwennerij
We staan aan de noordzijde van het grootste
meer van Italië, het Gardameer. Dit deel behoort
tot Trentino ook wel Garda Trentino genoemd en
onder de indruk kijken we uit over dit prachtige
wateroppervlak. Hier voel je direct het mediterrane
klimaat, ook terug te zien aan de vele palmen en
olijfbomen. Omringd door bergen en rotswanden met
fijne stranden een oase voor wie graag de meest
uiteenlopende activiteiten wil beoefenen en dat
willen wij. Er worden direct plannen gemaakt voor
zeillessen voor de kinderen maar vandaag fietsen we
over de fietspaden langs het meer tussen cipressen
en palmbomen door en vrijwel zij aan zij met de
zeilboten op het water. Later deze week gaan we
zeker mountainbiken over de hellingen met zicht
op het diepblauwe water of rotsklimmen. Maar we
moeten ook nog inchecken in ons verblijf in één van
de “outdoor friendly” accommodaties, keuze uit 5*
hotels tot campings.
Aan het einde van de middag wandelen we terug
naar het water en op het strand is het nog gezellig en
heerlijk warm voor een duik. Opgefrist en ontspannen
gaat het daarna richting het pittoreske centrum en
laten we ons in één van de vele sfeervolle restaurants
aan het water verrassen door een heerlijk Italiaans
gerecht onder genot van een glas lokale wijn....
vakantie zoals vakantie moet zijn!
gardatrentino.it
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GARD A TRENT INO

...wind in de zeilen

Ook voor de kleintjes, groot plezier!

Een waar waterparadijs

Sportief ravotten

Het is wat jaren geleden dat ik op een surfplank

over het water en genieten allemaal van deze

Sportparadijs Garda Trentino is er ook voor de kleine

surfscholen zijn er oefenlessen, ook voor kinderen,

Gardameer, kan ik het niet laten. ‘s Morgens waait

Voldaan besluit ik de rest van de middag op het

het hele gezin rotsklimmen op het programma

Ook dit is een succes en voor vandaag adrenaline

stond maar met de constante wind aan het

de “Pelèr” uit het noorden en biedt redelijk vlak

water dus ideaal voor beginners, maar ook perfect
om voor de kust te kanoën en het beoefenen van
stand up paddle (suppen). Echter in de loop van

de middag steekt de “Ora” (vanuit het zuiden) op
en bij 1 van de vele zeil- en surfscholen tussen

Torbole sul Garda en Riva del Garda huur ik het

surfmateriaal en ga het water op om een paar uur
te planeren en die vergeten passie opnieuw te
ervaren. Zeilboten, catamarans... ze scheren

constante wind en warme zon.

strand te blijven. Ruime grasvelden en diverse

voorzieningen als strandwachten, toiletten en bars
maken het comfortabel terwijl ik geniet van de

glimmende zeilen op het water en de omringende
bergen. Ondertussen in de laatste stralen van de
ondergaande zon bestel ik een aperitief en maak
plannen om met het hele gezin een canyoning
te doen; via een rivier tussen de rotsen door

springen, glijden en zwemmen.... waterparadijs
Garda Trentino.

gardatrentino.it/watersport

actieve vakantiegangers. Deze ochtend staat voor
en we gaan naar San Martino nabij Arco. Hier is

onlangs de wand “Falesia Family San Martino”

geopend waar ook kinderen het rotsklimmen kunnen
uitproberen. Gidsen bieden bovendien lessen aan
en materiaal kan gehuurd worden. Het blijkt een
schot in de roos en onze kleinste gaat als ware
“spiderman” over de rotswand naar boven.

De zon staat hoog aan de hemel en de temperatuur
loopt op waardoor we besluiten in de middag naar
het Gardameer te gaan. Bij één van de zeil- en

om kennis te maken met deze watersporten.

genoeg gehad. Na een overheerlijke pizza heerlijk

slapen want morgen wachten er nieuwe uitdagingen.
De keuze zal bestaan uit een canyoning, een

avonturenpark om te klimmen en klauteren of

Bike park Busatte waar met BMX fietsen de gekste
capriolen uitgehaald kunnen worden. Het wordt

het Bike park waarna we besluiten de rest van de

dag heerlijk te luieren op het strand en de kinderen
te laten ravotten in het water. Groot plezier voor
groot en klein.

gardatrentino.it/family
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Gar d a Tre n t i n o

Camping Brione Riva del Garda

Camping Arco Lido Arco
Open van 21/03/2016 tot 16/10/2016
4-sterren camping in een prachtige olijfboomgaard op ca 300 m van het
strand van Riva del Garda. Rustig gelegen maar dichtbij de fietspaden
naar Torbole en Arco. Veel faciliteiten: mobil homes, privé sanitair,
zwembad, minigolf, tafeltennis, speeltuin voor kinderen, bar en winkel.

Open van 19/03/2016 tot 09/10/2016
Dit landschap biedt onvergetelijke emoties en is een ideale plek voor
een vakantie in direct contact met de natuur in het teken van sport en
ontspanning. Je kunt de auto laten staan en je te voet of op de fiets
voortbewegen. Mooie paden brengen je van Arco’s lido naar Torbole, Riva
del Garda en Arco.

Go Camping-aanbieding: laagseizoen
5=3, als je 5 nachten blijft, betaal je er slechts 3
Tel. +39 0464 505077
lido@arcoturistica.com | arcoturistica.com

Tel. +39 0464 520885
info@campingbrione.com | campingbrione.com
Camping Al Porto Torbole sul Garda

Camping Arco Arco
Open van 18/03/2016 tot 03/10/2016
Op een paar passen van het centrum van Torbole en dichtbij het meer,
in een groot mediterraan park. Modern en schoon sanitair blok, met
Engelse en Turkse toiletten en altijd warm water. Faciliteiten voor mindervaliden. Wasmachines en drogers. Camper service, bar met vers brood
en ontbijt. Grote speeltuin zowel buiten als overdekt. Appartementen
voor gezinnen tot 5 personen.

Open van 11/03/2016 tot 13/11/2016
Slechts 600m van Arco, vlakbij de Colodri bergen met haar rotswanden en
de Sarca rivier. Ideaal om te wandelen, mountain biken en klimmen.
Tennisbaan, klimhal, voetbal- en basketbal velden, beachvolley en twee
zwembaden. Wasmachines, strijkijzers en baby room, Wifi, winkel,
restaurant en pizzeria.

Go Camping-aanbieding: laagseizoen
10% korting bij verblijf van 3 nachten, 15% korting bij 6 nachten,
20% korting bij 10 nachten.

Tel. +39 0464 517491
arco@arcoturistica.com | arcoturistica.com

Tel. +39 0464 505891 | info@campingalporto.it | campingalporto.it
Camping Maroadi Torbole sul Garda

CAMPING ZOO Arco
Open van 18/03/2016 tot 06/11/2016
Camping direct aan het Gardameer: 12 mobil homes, 8 appartementen, 260
plaatsen met stroom, water aan- en afvoer, sat-tv. Plaatsen van Superior (90m²)
tot Basic (40m²). Nieuw sanitair gebouwd in 2014 met privé badkamers en
jacuzzi. Wifi, bar, restaurant en winkel. Tennis, voetbal, windsurf- en zeilscholen
evenals verhuur, tochten per mountainbike en verhuur.
Go Camping-aanbieding: 10% korting op mobil homes bij reservering
vòòr 01/03/2016, op vertoon van deze Go Camping.
Tel. +39 0464 505175
info@campingmaroadi.it | campingmaroadi.it

Open van 15/02/2016 tot 15/11/2016
De camping ligt aan de rivier de Sarca, op 2 km van Arco in een
rustig gebied, ver weg van verkeer. Veel bomen zorgen voor schaduw
op je staanplaats. Op het terrein: zwembad, speeltuin.
Langs de rivier lekker picknicken. Het Gardameer ligt op 6 kilometer.
Een fietsroute begint in het dorp en loopt langs de rivieroever door
naar het meer.
GO Camping - aanbieding: 65-plussers: € 19,00 per dag voor 2 personen
alles inclusief, tijdens laagseizoen. Honden gratis.
Tel. +39 0464 516232
zoo@camping.it | campingzoo.it

free
wifi
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VA L DI FASSA

Hoe grijze Dolomieten
roze kleuren...
In het spoor van een legende...
Als ik kon schilderen dan zou Val di Fassa mijn decor

zijn. Van Moena tot Canazei word ik door grootheden als
Catinaccio, Torri del Vajolet, Sella groep, Sassolungo en

Marmolada omarmd. Maar deze bergen met een penseel
vastleggen, dat kan ik niet. De kleuren zijn zo intens en
veranderen continue dat ik besluit simpelweg te kijken
en er van te genieten.

Maar wat je hier volop kunt doen, is heerlijk wandelen

en met onze dochters kiezen we voor een legendarische
wandeling en starten vanuit Vigo di Fassa met de
kabelbaan naar Ciampedie waar het uitzicht op

Catinaccio-Rosengarten adembenemend is. Lopend

door de frisse berglucht gaan we richting de hut Negritella
en betreden de grens van het koninkrijk van koning Laurin
en de legende over het “roze kleuren” van deze bergen
en waaraan zij haar naam “Rosengarten” te danken zou

hebben. Terwijl we doorlopen via de bergkom Gardeccia,

waar we onze voeten in de bergstroom opfrissen, bereiken
we berghut Gardeccia voor een smakelijke lunch van

gerechten uit deze streek en horen leuke anekdotes over
de eerste bergbeklimmers. De wandeling kan worden

verlengd naar de hutten Vajolet en Preuss waar ook rots

beklimmingen mogelijk zijn, maar met onze stoere kleine

wandelaars besluiten we dat het voor vandaag genoeg is
geweest. We keren terug naar het dal om op een terras

met heerlijk glas wijn en sap na te genieten en te wachten
tot koning Laurin de bergen wederom roze kleurt.
fassa.com
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VAL D I FASSA

Wandelschoenen uit en fietsbroek aan…

1 liftpas voor 300 km panorama!

Fietsen in het hart van de Dolomieten

Onbeperkt liften

Gelukkig heb ik niet alleen mijn wandelschoenen

Monte Corno. Het is een warme dag en zalig om

Wandelen in de bergen doen wij als gezin graag

culinair te genieten van al het lokale lekkers. We

Allereerst ga ik het fraaie fietspad van de

met de helling te meten. De beloning krijg ik

die meters omhoog met de lift te doen. De

rustig aan want we hebben besloten de lift ook terug

maar ook mijn mountain bike meegebracht.

Dolomieten uitproberen. In 47 km fiets ik vanuit

Canazei (1465 m) in Val di Fassa richting het lager
gelegen Molina di Fiemme (965 m). Veel gezinnen

met kinderen rijden ook deze route omdat het pad
licht afdaalt. In Val di Fiemme maak ik gebruik

van de handige busservice “Bike Express FassaFiemme” om naar het startpunt terug te keren.
De volgende ochtend wil ik echter meer

inspanning leveren en kies 1 van de vele routes
van Dolomiti Lagorai Bike met 1000 km aan

paden, veelal boven de 2000 m langs de toppen
van Fassa, Lagorai, Pale di San Martino en

op hoogte te fietsen en mijn kracht en techniek

tijdens de uitdagende afdaling met single tracks
en slingerende bospaden. Met een schuimend
glas bier geniet ik na in het dal en bekijk de

mogelijkheden van Sellaronda Mountainbike

Tour (met gids in twee richtingen net als met de

ski’s) of wellicht pure adrenaline in het Fassa Bike
Resort van Belvedere di Canazei voor downhillers
en cross country.

Ook de vele evenementen zijn de moeite waard

als “Sellaronda Hero” (18 juni), uiteraard ook voor

wielrenners de “Sella Ronda Bike Day (19 juni) en
“Maratona dles Dolomites op 3 juli.

fassa.com/bike | fassa.com/trekking

maar het is wel heel fijn als je mag kiezen om
PanoramaPass is hierop het antwoord en

vergelijkbaar met de skipas in de winter. Met deze
pas mogen we van alle liften in Val di Fassa
gebruik maken evenals de (lijn)bus tijdens de
geldigheidsduur van de pas.

De keuze is enorm met liften op de Marmolada tot

Pordoi, van Sassolungo tot Catinaccio, Costabella,
Lusia en Monzoni.

Om een dagje te ontspannen pakken we de lift

omhoog naar de Marmolada gletsjer en in de warme
zon spelen we een tijd in een sneeuwveld om

vervolgens op zoek te gaan naar een berghut om

vermaken ons volop op deze unieke plek en doen
naar het dal te nemen.

De PanoramaPass kun je kopen bij de liftstations en

er zijn 3 formules: 3 dagen uit 6 of 6 dagen uit 6 of 7

dagen uit 13. Stel je verblijft een week in Val di Fassa
en je wilt 3 dagen de bergen ingaan dan kies je voor
3 dagen uit 6 zodat je, afhankelijk van het weer en

de plannen, de pas kunt benutten. Bovendien is het
gebruik op de aangekochte dagen onbeperkt dus
de liften kun je meerdere malen per dag nemen.
Sommige accommodaties geven korting op de

verkoopprijs; kijk hiervoor op Val di Fassa Card voor

de aangesloten accommodaties bij VVV Val di Fassa.

fassa.com
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VAL D I FASSA

*

CAMPING VIDOR FAMILY & WELLNESS Pozza di Fassa

CAMPING CATINACCIO ROSENGARTEN Pozza di Fassa

CAMPING MIRAVALLE Campitello di Fassa

CAMPING MARMOLADA Canazei

Open van 06/12/2015 tot 02/11/2016
Kleinste en gezelligste campingresort voor het hele gezin
in de Dolomieten. Zonnige staanplaatsen met weids uitzicht.
Babyclub met animatie, fiets- en mountainbiketochten,
zwembad, massages en restaurant-pizzeria.
NIEUW!
Privè badkamers voor het gezin, appartementen met
meer ruimte en een groot terras met uitzicht!

Open van 04/12/2015 tot 24/03/2016
en van 10/06/2016 tot 09/10/2016

Open van 05/12/2015 tot 30/03/2016
en van 01/06/2016 tot 30/09/2016

Open van 01/12/2015 tot 10/04/2016
en van 01/06/2016 tot 15/10/2016

Op slechts 200m van het centrum, biedt sauna, turks
bad, PRIVÉ SANITAIR, bar, luxe toiletgroepen. Ideale en
centrale ligging, naast fietspad. Rustig ter ontspanning.
Gratis shuttle bus naar liften in de vallei. Er zijn
staanplaatsen, appartementen en caravans te huur.

Familiecamping in Campitello. Rustig gelegen
terrassencamping langs de rivier. Het terrein is 3 ha groot
en telt 175 zonnige staanplaatsen met weids uitzicht van
70 m² en 20 vaste staanplaatsen. Kookgelegenheid, bar,
babyclub, speeltuin.

3 ha grote camping in Canazei. In de directe nabijheid
van de Belvedere-liften. Er zijn 140 toeristische
staanplaatsen en 110 vaste. Op de camping: tennisbanen,
zwembad, Finse sauna, twee squashbanen en een
kinderspeeltuin.
Alles voor een onvergetelijke vakantie in de Dolomieten.

GO CAMPING-aanbieding
1 x kindermassage gratis op vertoon van deze pagina

GO CAMPING-aanbieding
van 10/06 tot 10/07 en 11/09 tot 09/10/2016

HAPPY FAMILY 2.0
7 dagen/6 nachten
voor 2 personen op comfort of maxicomfortplaats
Milieubelasting
Kinderen onder de 15 jaar gratis, behorende tot het gezin.
Toegang tot het binnenzwembad voor het hele gezin gratis.
Toegang tot het wellness-centrum voor de volwassenen gratis.
Miniclub met animatie en bioscoop.
Locker voor fietsen en mountainbikes.
Prijs vanaf € 250,00 (excl.: Elektriciteit per KWh en gas
verbruik(zie tarieven), toeristenbelasting)
INFO & RESERVERINGEN
Tel: +39 0462 760022
info@campingvidor.it
campingvidor.it

Prachtig uitzicht op de Sassolungo, Pordoi.
Prima uitvalsbasis voor alle vormen van bergsport.

Euro 165
staanplaats 7 nachten 2 personen, hond, stroom 500w,
gratis warm water

INFO & RESERVERINGEN
tel. +39 0462 750502
info@campingmiravalle.it
campingmiravalle.it

Euro 69
staanplaats 3 nachten 2 personen, hond, stroom 500w,
gratis warm water

INFO & RESERVERINGEN
Tel. +39 0462 763305
info@catinacciorosengarten.com
catinacciorosengarten.com

INFO & RESERVERINGEN
Tel. +39 0462 601660
campingmarmolada@virgilio.it
campingmarmolada.com

free
wifi

free
wifi
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Visittrentino is je gids
Nieuw en up-to-date
De website van Trentino is helemaal nieuw en nu

informatie met gedetailleerde beschrijvingen,

te ontdekken. Lekker rondneuzen voor alle

te downloaden. Kijk op www.visittrentino.it en als

nog makkelijker om de streek en jouw vakantieplek
informatie over de perfecte accommodatie, leuke
evenementen en activiteiten.

Maar ook apps voor je smartphone met

technische gegevens, kaarten en gps-routes om
je ons je adres geeft, sturen we regelmatig alle
nieuwtjes en tips voor je vakantie in Trentino.

online gidsen voor wandelaars en fietsers, alle

visittrentino.it/apps-mobile
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