
Full immersion in de natuur
Zon en zuivere lucht op de campings van Trentino



�

Een buitengewoon boeiende reis van 

slechts enkele kilometers, waarbij 

klimaat en landschap nooit hetzelfde 

zijn. Een reis tussen noord en zuid, die 

je meevoert door de frisse berglucht 

en het diepe groen en je brengt bij de 

meren met hun mediterrane mildheid.

Van de Dolomieten tot aan Garda,   

Trentino is als een film die afspeelt; een 

film met een grote verscheidenheid 

aan prachtige beelden en evenveel 

mogelijke interpretaties. De loodrechte 

bergen en de bergsport. Het dichte web 

van paden en het wandelen. Het rustige 

Italie begint in Trentino



�

blauw van de meren en de watersport. 

Het schuim van de  onstuimige 

bergrivieren en het raften of canyoning. 

Of simpelweg het groen van de bossen 

en de rust. Het langzaam ademen onder 

de heldere hemel, onbeweeglijk,  om 

nauwlettend de magische profielen te 

bewonderen van de gewaagde spitsen, 

onvervalste kathedralen van de natuur 

die de nieuwsgierigheid  wekten van een 

Franse natuurkundige. Hij ontdekte dat 

zij zich onderscheidden van de andere 

bergen en doopte ze met zijn naam. 

Dolomieu. Dolomieten.
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Waterwereld
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Een vakantie in Trentino heeft altijd 

iets aparts. Deze regio stekt zich 

uit vanaf de Dolomieten tot aan het 

Gardameer en biedt een uitermate 

afwisselend landschap. Tussen 

de bergen en meren is het, alleen 

of in gezelschap, aangenaam 

vertoeven en met de warmte die 

het Gardameer uitstraalt, besef 

je hoe harmonieus de Italiaanse 

stijl zich laat combineren met de 

smaken van de Alpen. Je kunt 

kiezen voor een rustige vakantie, 

tussen de bergen, bossen en aan 

meren, of interesse hebben voor 

cultuur en eindeloos dwalen door 

musea, kastelen en oude kerken 

of spectaculaire festivals bijwonen. 

Kenmerkend voor Trentino zijn de 

vele meren, bijna �00 in aantal. 

Meer dan ��0 ervan liggen op 

hoogtes boven de 1�00 meter. 

Anderen lijken door hun omvang, 

omliggend landschap, strandjes 

en klimaat op onvervalste kleine 

zeeën. 

Om te beginnen met Garda 

Trentino en haar prachtige 

stranden dat, dankzij de 

regelmaat waarmee de wind 

er opsteekt, een waar paradijs 

vertegenwoordigt voor zeilers 

en windsurfers. Het omliggende 

landschap is mede door de 

citrus- en olijfbomen, uitgesproken 

mediterraans en biedt ook 

wandelaars en mountainbikers 

tal van mogelijkheden. Vlakbij 

het Gardameer ligt het meer van 

Ledro. Naast de betoverende 

entourage is dit meer van 

grote geschiedkundige en 

archeologische betekenis vanwege 

de paalwoningnederzettingen. 

Elke zomer organiseert men hier 

activiteiten en animatie die je 

terugvoeren naar het verleden. Het 

rustige meer van Levico is met 

haar strandjes, mooie landschap 

en kampeerfaciliteiten bij uitstek 

geschikt voor gezinnen. Het 

grotere meer van Caldonazzo 

daarentegen, is een begrip voor 

liefhebbers van zwemmen en 

watersport zoals  kanoën en zeilen. 

Mis vooral de twee meren op het 

plateau van Pinè niet, of dat van 

Lavarone, weggezonken in een 

diepgroene oase van rust. 

Tot slot het kleurrijke meer van 

Molveno met kristalhelder water 

waarin de Brenta Dolomieten zich 

spiegelen.
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Wellness in de Dolomieten



�

Een streek als Trentino biedt 

duizend en één mogelijkheden om 

van de natuur te kunnen genieten. 

De bergen die het domineren, 

de Dolomieten, zijn uniek door 

hun bijzondere vormgeving en 

kleurenspel, wit bij zonsopgang en 

vuurrood bij zonsondergang. 

Een vakantie in de Dolomieten 

voert je door adembenemende 

landschappen waarbij je hoog 

naar de hemel klimt, er plotseling 

een dal aan je voeten ligt, je door 

diepgroene bossen wandelt en 

bloemen plukt. In het westen 

liggen de Brentadolomieten, 

van oudsher het theater van 

waaghalzerijen op het gebied 

van de bergsport. In het oosten 

liggen de Dolomieten van Val di 

Fiemme, Fassa en San Martino 

di Castrozza; onvervalste 

kathedralen van koraal die trots 

de lucht in rijzen. Temidden 

van de mooiste bergen van 

Trentino bevinden zich drie grote 

natuurparken, beschermde 

gebieden met een zeldzame flora 

en fauna. Het zijn het natuurpark 

van Adamello-Brenta, dat 

van Paneveggio-Pale di San 

Martino en het nationale park 

van  Stelvio, waarvan een deel 

tot Trentino behoort. Ongeveer 

18% van de regio staat onder 

milieutoezicht. D.m.v. excursies 

onder begeleiding van gidsen en 

de talrijke activiteiten voor jong en 

oud die worden georganiseerd in 

de bezoekerscentra, kun je op een 

leerzame manier kennis maken 

met deze ongerepte natuur. 

Gepassioneerde wandelaars 

vinden hier een geconcentreerd 

netwerk aan wandelroutes dat 

zich uitstrekt over de hele regio. 

Het omvat maar liefst 8�� paden 

met een totale lengte van ��8� 

km., variërend van makkelijk tot 

moeilijk, soms met bergklimmen 

als onderdeel, dus geschikt 

voor onervaren en ervaren 

wandelaars. Uiteraard kan men 

ook hier berggidsen inhuren. Voor 

liefhebbers van nieuwe technieken 

is er het Nordic Walking. De vier 

hiervoor bestemde themaparken 

bevinden zich in Val di Fiemme, 

in Val di Sole, op het plateau van 

Folgaria en bij het Gardameer. 

Voor de ‘rappe trappers’ zijn er 

naast de talloze parcoursen voor 

de mountainbike ook fietspaden, 

10 in aantal met een totale lengte 

van �80 km. Ze liggen verspreid 

over de hele regio en zijn op 

de meest strategische punten 

voorzien van rustplaatsen en 

bikers grill’s. 
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Val di Fiemme

Camping Valle Verde ligt aan de voet van 
het natuurpark van Paneveggio-Pale di San 
Martino, in één van de mooiste
 fluviatiele dalen van Trentino, ontstaan door 
de slijpende werking van de bergstroom 
Travignolo. Deze bergstroom 
staat bekend om zijn onstuimige karakter en is 
de vormgever van prachtige rotswanden van 
porfiersteen, die bij 
uitstek geschikt zijn als oefenwanden voor 
sportklimmers. De camping, die door familie 
wordt gerund, ligt veilig 
ingesloten tussen de Dolomieten en 
vertegenwoordigt een onvervalst paradijs van 
rust. Ideaal dus voor wie een 
afwisselende vakantie wenst waarbij totale 
ontspanning, een mooie natuur, vermaak, 
sport en cultuur onmisbare 
elementen zijn. De vlakke, met gras begroeide 
standplaatsen zijn voorzien van water- en 
elektriciteitsaansluiting. 
Naast de luxe sanitaire voorzieningen biedt 
de camping tal van faciliteiten waaronder 
wasmachines en -drogers, 
pizzeria, restaurant, speeltuin, minivoetbal- en 
volleybalveld en tafeltennis.

Info:
Hoogte: 1.0�0 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

Strada ai Bersagli, �
I – �80�� PREDAZZO
Tel. +�9 0��� �0��9�

Fax. +�9 0��� �0��9�
info@valleverde.it

www.campingvalleverde.it

campIng Valle VerDe >   1

routebeschrijving

In Predazzo
aangekomen, eerste 
splitsing rechtsaf (na de 
‘Scuola Alpina della Guardia 
di Finanza’)’. De weg � 
km. vervolgen richting 
Bellamonte-Paneveggio. Na 
de minigolfbaan, het eerste 
landweggetje rechts inslaan. 
Daarna de borden volgen.  

>

        
 351      122                    11        18
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>   2campIng caTInaccIO rOSengarTenVal di Fassa

Camping Catinaccio Rosengarten ligt �00 
meter van het plaatsje Pozza, op een rustige 
zonnige plek, omgeven door 
de majestueuze Dolomieten. Vanaf 
de camping kun je te voet of met de 
mountainbike bergtochten ondernemen 
maar ook rustig wandelen door de prachtige 
groene bossen en bloeiende alpenweiden, 
waar je met volle teugen kunt genieten van de 
ontelbare geuren die de alpenflora je biedt. 
Een bruin tintje krijgen en relaxen kun je in het 
natuursolarium van deze camping. En voor de 
skifanaten? Wij zullen je laten zien wat skiën is 
in het skiërs-mekka ‘Superski Dolomiti’, waar 
de oogverblindende witte pistes, de helblauwe 
hemel en adembenemende panorama’s 
gevoelens bij je oproepen die je nog lang 
bij zullen blijven. En ‘s avonds? Op naar de 
ontmoetingsruimte voor een gezellig praatje of 
spelletje onder het genot van een heerlijk glas 
Glühwein. De camping beschikt over � 
sanitairblokken en een bar,  verkoopt kranten 
en rokerswaren en is aangesloten bij diverse 
restaurantjes en pizzeria’s, 1 kampwinkel, 1 
tennisbaan, 1 minivoetbal.

Info:
Hoogte: 1.�10 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

Via Lungo Avisio, 1� - Puccia
I – �80�� POZZA DI FASSA

Tel. +�9 0��� ����0�
Fax. +�9 0��� ����01

info@catinacciorosengarten.com
www.catinacciorosengarten.com

routebeschrijving

Autostrada A��  ‘Brennero-
Modena’,  afslag ‘Ora’. 
Weg vervolgen via de  
SS�8, richting  Cavalese 
- Predazzo – Moena. Na de 
plaatsaanduiding van Pozza 
di Fassa,  eerste afslag 
rechts.

>

        
 661      214         6         29        37
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campIng VIDOr FamIly & WellneSS reSOrTVal di Fassa >   3

Heb je ooit gedroomd van een welverdiende 
vakantie waarbij reusachtige bergen je 
beschermen en frisse, pure lucht je longen 
reinigt. Waar je luistert naar de ontelbare 
geluiden van de natuur zonder daarbij te 
moeten afzien van alle gemakken? Je zult 
ontdekken dat deze droom op onze camping 
geen bedrog is. Ver weg van de drukke 
hoofdwegen, op slechts 1 km. afstand 
van het dorp, is Camping Vidor de ideale 
bestemming om je toevlucht te zoeken, 
de serene rust terug te vinden en in nauw 
contact te zijn met de natuur. Ongeacht je 
leeftijd  vind je op onze camping altijd een 
bezigheid die bij je past; wandelingen of 
trektochten, nordic walking, mountainbiken, 
skiën of toerskiën, sneeuwwandelen en, voor 
de junioren, in de bergen gelegen speelweiden 
en sprookjesbossen. De hedendaagse sleur, 
drukte en stress behoren bij ons tot het 
verleden en……… bovendien wordt er gewerkt 
aan onze ‘look’ . Vanaf mei �008 zal onze 
camping in ‘n geheel nieuw jasje gestoken zijn. 
Dan beschikken we over een zwembad, SPA 
ruimte, restaurant en pizzeria, speelzalen voor 
de junioren, babyclub en nog veel meer! Kom 
ons opzoeken; je zult er geen spijt van hebben!

        
 510      120        16        27       32
 

              

              

          

Info:
Hoogte: 1.��0 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

Strada de Ruf de Ruacia, 19
I – �80�� POZZA DI FASSA

Tel. +�9 0��� ������
Fax. +�9 0��� ����80

info@campingvidor.it
www.campingvidor.it

routebeschrijving
Auto: Gearriveerd bij het plaatsje 
Pozza, weg vervolgen naar het 
centrum. Bij de splitsing rechtsaf 
slaan, richting Meida en Valle S. 
Nicolò. De brug over en  nog � 
km. doorrijden.

Trein: verbinding  ‘Brenner 
– Bologna’;  uitstappen op het 
station van Bolzano (�� km.) en 
reis vervolgen met de streekbus 
van busmaatschappij SAD, of:
dezelde treinverbinding als 
hierboven maar uitstappen 
op het station van Trento (110 
km.) en reis vervolgen met de 
streekbus van busmaatschappij 
TrentinoTrasporti.

>

>
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campIng mIraValleVal di Fassa >   4

Deze camping ligt op korte afstand van 
Campitello di Fassa, op een afgezonderde, 
rustige plek. Ideaal voor families en 
sportfanaten dankzij het sportcomplex 
Ischia in Campitello, waarbij de camping 
is aangesloten en waar je kunt tennissen, 
jeu de boulen, volley- en basketballen en 
skaten. De skiliften liggen op loopafstand en 
zijn verbonden met de skicarrousel van de  
‘quattro passi’. Dit alles in een onvergetelijke 
omlijsting van de berggiganten Sassolungo, 
Pordoi en Sella.

Info:
Hoogte: 1.��8 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

        
  420      135                   14        26
 

              

              

          

Vicolo Camping, 1�
I – �80�� CAMPITELLO DI FASSA

Tel. +�9 0��� ��0�0�
Fax. +�9 0��� ��1���

info@campingmiravalle.it
www.campingmiravalle.it

routebeschrijving

Auto
Autostrada A��, afslag  
Egna/Ora. Weg vervolgen 
over de SS�8 richting Val di 
Fiemme,  of afslag Bolzano 
Nord en via  Val d’Ega 
richting Campitello. Onze 
camping ligt in het centrum 
van Campitello.

>



1�

campIng ValmaleneTesino >   5

Valmalene of te wel: een duik in de natuur! 
Aan de voet van de oeroude bergketen 
van Lagorai ligt camping Valmalene. Deze 
camping is op een vakkundige manier  
gerenoveerd om te kunnen voldoen aan de 
wensen van de meest veeleisende gasten 
die op zoek zijn naar ontspanning in een 
ongerepte natuur en daarbij een warme 
en huiselijke sfeer op prijs stellen. Op de 
camping is alles in z’n werking gesteld om de 
balans en harmonie met deze 
sprookjesachtige natuur en haar stilte te 
handhaven.

Info:
Hoogte: 1.1�0 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

        
 664       199      16        30         38
 

              

              

           

Loc. Val Malene
I – �80�0 PIEVE TESINO

Tel. +�9 0��1 �9��1�
Fax. +�9 0��1 �9����

info@valmalene.com
www.valmalene.com

routebeschrijving
Auto: in het centrum van 
Pieve Tesino aangekomen, 
bij de kruising op de 
hoogte van het Tamoil 
tankstation linksaf slaan en 
� km. doorrijden in richting 
Valmalene. 

Streekvervoer: De bus 
van Trento naar Borgo 
Valsugana en vervolgens tot 
aan Pieve Tesino.

Trein: station Borgo 
Valsugana en vervolgens 
met een streekbus naar 
Pieve Tesino.

>

>

>
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>   6campIng VIllage lagO DI leVIcOmeer van levico

Een plek waar de natuur het beste van zichzelf 
heeft gegeven. Het is de enige camping die 
pal gelegen is aan het meer  waarin je al vanaf 
mei kunt zwemmen. Het ruime privé strand, de 
� prachtige zwembaden, de maxi caravans, 
veel animatie, yoga- en ayurvedacursussen, 
massages en de sportfaciliteiten,  maken het 
de ideale vakantiebestemming voor het hele 
gezin! 

routebeschrijving

Vanaf Trento
Op de A�� (autosnelweg van 
de Brenner) afrit Trento Noord, 
richting Padua-Venetië. �� km 
doorrijden tot de afrit Levico 
Terme.

Vanaf Padua
De staatsweg SS�� van 
Valsugana tot de afslag naar 
Levico-Caldonazzo.
�00 m. doorrijden richting Levico 
en dan de afslag naar Tenna 
nemen, na �0 mt de zijweg 
rechts inslaan en ongeveer �0 m. 
doorrijden.

>

>Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer/Gebergte
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 800      260        20         -           -
 

              

              

           

Loc. Pleina, �
I – �80�� LEVICO TERME

Tel. +�9 0��1 �0��91
Fax. +�9 0��1 �0����

info@lagolevico.com
www.lagolevico.com
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>   7campIng 2 lagHImeer van levico

Het 1� hectaren grote park met een overvloed 
aan bomen ontluikt als een koele oase, 
gelegen op een steenworp afstand van 
het meer. De ruim �0 jaar lange ervaring 
in gastvrijheid en professionaliteit heeft er 
toe geleid dat Camping Due Laghi tot de 
meest gerenommeerde Italiaanse campings 
mag worden gerekend en in haar categorie 
een toppositie bekleedt in de belangrijkste 
campingwijzers. Een uit maar liefst �0 
medewerkers bestaand team werkt hier 
met ambitie om je te vertroetelen en de 
belofte waar te maken dat  je een vakantie 
zult beleven  die je stoutste verwachtingen 
overtreft. Alle standplaatsen zijn minstens 
80m� groot en voorzien van zowel � als 
� ampères elektriciteit. De vele faciliteiten 
met o.a. het dogpark, de �� speciale 
gezinsdouches en -toiletten, de TV ruimte,  
internet en het  speciale animatieprogramma 
voor de kleintjes, zijn een reden te meer om je 
verbllijf op onze camping te rechtvaardigen.

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 1300     426       30        48         60
 

              

              

          

routebeschrijving

Vanaf Trento
De A�� vanaf de Brenner 
richting Padua-Venetië op de 
staatsweg SS��. Na �� km 
afrit Levico Terme, dan linksaf  
en na �00 mt weer linksaf 
tot aan de ingang van onze 
camping.

Vanaf Padua
Richting Trento aanhouden 
vanaf Bassano del Grappa. 
Na �0 km afrit Levico Terme 
nemen en �0 mt verderop aan 
uw linkerkant bevindt zich de 
ingang van onze camping.

>

>

Loc. Costa, �
I – �80�� LEVICO TERME

Tel. +�9 0��1 �0��90
Fax. +�9 0��1 �0��81

info@campingclub.it
www.campingclub.it
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>   8campIng marIO

routebeschrijving

Vanaf Pergine
richting Padua. Afslaan 
bij San Cristoforo, in 
Caldonazzo aangekomen 
de eerste straat links na het 
treinstation.

Vanaf Levico
richting Caldonazzo volgen, 
eerste afslag rechts richting 
meer.

>

>

Op een steenworp afstand van het meer, ver 
van de drukke wegen en de spoorlijn, bevindt 
zich een oase van rust met groene, tot 100m� 
grote standplaatsen, voorzien van  � ampères 
elektriciteit,  zwembad met � verschillende 
dieptes, speelveld, sportfaciliteiten, satelliet 
TV, maxi scherm, winkeltje  en bar. De 
camping beschikt over bungalows en 
moderne, comfortabele stacaravans. Een 
professioneel animatieteam maakt zich klaar 
voor �008  en er is een nieuwe overdekte 
ruimte voor de miniclub!   Kijk op onze 
website voor speciale aanbiedingen en last 
minutes. Nieuws voor  �008: een nieuw, luxe 
sanitairblok!

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer/Gebergte
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 600      199         7         30        34
 

              

              

           

Via Lungolago, �
I – �80�� CALDONAZZO

Tel. +�9 0��1 �����1
Fax. +�9 0��1 ���10�

direzione@campingmario.com
www.campingmario.com

meer van caldonazzo
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campIng rIVIerameer van caldonazzo >   9

routebeschrijving

Vanuit het Noorden
na Pergine de staatsweg SS�� 
volgen, langs de linkerkant 
van het meer blijven rijden en 
na � tunnels bij Brenta na het 
stoplicht rechts afslaan, voor de 
spoorwegovergang naar rechts 
en aan het einde linksaf. ��0 m. 
verderop langs het meer  ligt de 
camping. 

Vanuit het Zuiden
rechts afslaan richting Levico-
Caldonazzo, rechtsaf naar 
Caldonazzo, na � km bij de 
tweesprong rechtsaf naar het 
meer- na de spoorwegovergang  
linksaf en aan het einde weer 
linksaf. ��0 m. verderop langs 
het meer ligt de camping.

>

>

Camping Riviera ligt aan de zuidoever van 
het meer van Caldonazzo, op slechts �0 
m. afstand van het strand en het water. De 
rustige omgeving draagt bij aan een vakantie 
die in het teken staat van totale ontspanning. 
Het sanitair is recentelijk gerenoveerd en 
er kan nu gratis gebruik worden gemaakt 
van de warme douches. In het prachtige 
nabijgelegen Lagorai gebergte, waar de rust 
en het ongerepte natuurschoon de exclusieve 
regie hebben en in de bergen rondom het 
meer, kun je prachtig wandelen, paardrijden 
of mountainbiken. En laten we vooral  het 
meer niet vergeten! Absoluut de moeite van 
het ontdekken waard, bijvoorbeeld d.m.v. 
een romantisch tochtje in een roeiboot of 
simpelweg wandelend langs de oevers.

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 300      110                    12        19
 

              

              

          

Via Venezia, 10
I – �80�0 CALCERANICA AL LAGO

Tel. +�9 0��1 ������
Fax. +�9 0��1 ������

riviera@dnet.it
www.campingriviera.net
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campIng pUnTa lagO >   10

Camping Punta Lago heeft een uitermate 
gunstige ligging, direct aan het meer van 
Caldonazzo. Dankzij het prachtige 
aangrenzende strand, is het niet alleen 
de ideale vakantiebestemming voor 
zonaanbidders maar bovenal voor 
kinderen en de wat minder ervaren 
zwemmers, om het maar niet te hebben over 
de liefhebbers van watersport die 
hiervan de meest uiteenlopende disciplines 
kunnen beoefenen. Ook kun je vanaf deze 
camping oneindig veel tochten maken, 
er met de fiets of motor op uit trekken 
en een graantje mee pikken uit de berg 
mogelijkheden die Valsugana haar gasten 
biedt. Naast de geheel gerenoveerde sanitaire 
voorzieningen, beschikt de camping over 
nieuwe stacaravans, internet en vele andere 
faciliteiten. De familie Graziadei stelt bij 
haar beleid kwaliteit en vriendelijkheid 
voorop en rekent op je komst om je een 
vakantie te bezorgen die ongetwijfeld aan je 
verwachtingen voldoet.

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 580      159        10        24        25
 

              

              

          

Via Lungolago, ��
I – �80�0 CALCERANICA AL LAGO

Tel. +�9 0��1 �����9
Fax. +�9 0��1 �����8
puntalago@camping.it

www.campingpuntalago.com

meer van caldonazzo

routebeschrijving
Calceranica binnenrijdend 
gaat u bij de rotonde 
rechtdoor. Volg bij het 
tankstation richting het 
meer (‘al lago’) . Na de 
spoorwegovergang rechtsaf 
en nog �00 m. langs het meer 
(links) doorrijden.

>
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campIng penISOla VerDe >   11

De camping is klein en rustig en ligt direct 
aan het water, op het schiereiland dat 
door de bergstroom “Mandola”, gevormd 
is. Het beschikt over  privé strand en  de 
standplaatsen zijn bijzonder schaduwrijk. 
Op het terrein vind je een snackbar met breed 
terras dat uitkijkt op het meer en waar vers 
brood en melk te koop zijn.
Er zijn excursiemogelijkheden en  in het 
hoogseizoen is er voor de jongeren twee 
maal per week gratis busvervoer naar de 
discotheek. De camping is ideaal voor wie van 
zwemmen, surfen, zeilen of sportvissen houdt.
�/� ampère elektriciteit, warm water en 
satelliet TV zijn bij de prijs inbegrepen.
Wij bevinden ons op �00 m van het centrum 
van Calceranica al Lago, waar je o.a. een 
bank, supermarkten, 
pizzeria’s, restaurants, tennisbanen, een 
voetbalveld, jeu de boules banen, kranten en 
tijdschriften kunt vinden.
Levico Terme ligt op � km en Trento op 1� km 
afstand.

routebeschrijving

Calceranica binnenrijdend 
gaat u bij de rotonde 
rechtdoor. Volg bij het 
tankstation richting het 
meer (‘al lago’). Na de 
spoorwegovergang linksaf. 
Na  100 m. bevindt zich  
aan het eind van de weg de 
ingang van de camping.

>

        
 499       129                   16        26
 

              

              

           

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

Via Penisola Verde, �
I – �80�0 CALCERANICA AL LAGO

Tel. +�9 0��1 ������
Fax. +�9 0��1 18�0��8

info@penisolaverde.it
www.penisolaverde.it

meer van caldonazzo



19

Deze camping bevindt zich in het zonrijkste 
en rustigste  hoekje van het meer van 
Caldonazzo, ver weg van de verkeersdrukte. 
Het is een kleine oase die ontluikt in het hart 
van het oude dorpje en haar karakteristieke 
plattelandsparochie. Het ligt op zeer korte 
afstand van het water dat vanaf het strand 
goed toegankelijk is. De camping beschikt 
over modern sanitair en is met haar 1�0 
standplaatsen die allemaal 80m� groot zijn, 
ideaal voor gezinnen met kleine kinderen 
en voor liefhebbers van rust. De twee 
zwembaden, waarvan er één voor de kleintjes, 
het grote speelveld, de recreatieruimte 
alsmede het gerenommeerde restaurant/
pizzeria maken het aanbod kompleet. In de 
directe omgeving vind je alle benodigde 
faciliteiten zoals een bakkerij met verkoop 
van kranten en tijdschriften, een postkantoor, 
een treinstationnetje en een bij de camping 
aangesloten watersportvereniging en minigolf.

routebeschrijving
Vanaf Trento
Via de autosnelweg A��  
Brenner-Modena: Afrit Trento-
Centrum, richting Padua-
Venetië, via de staatsweg SS�� 
nà Pergine Valsugana dat zich 
op 11 km afstand bevindt, � km 
verderop ligt het plaatsje San 
Cristoforo. In het dorp en  direct 
aan het meer ligt de camping.

Vanaf Padua
De staatsweg SS�� van Padua 
naar Trento, afslaan naar San 
Cristoforo aan het einde van het 
Caldonazzomeer.

>

>

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

campIng S. crISTOFOrO >   12meer van caldonazzo

Via dei Pescatori
I – �80�� S. CRISTOFORO AL LAGO

Tel. +�9 0��1 �1��0� - �0��90
Fax. +�9 0��1 �0��81

info@campingclub.it
www.campingclub.it

        
 510      170        6          24        24
 

              

              

          



�0

>   13campIng canè In FIOre

Op korte afstand van het dorp maar 
weggezonken in de bossen van het 1000 
meter hoge plateau van Piné, ligt 
camping Canè in Fiore. Het is een 
familiebedrijf, telt 80 standplaatsen en 10 
bungalows en is goed bereikbaar. 
Hier vind je alle rust voor een ontspannende 
vakantie in een mild klimaat, goed voor jong 
en oud. De camping is het hele jaar door 
geopend en beschikt over een wasserette, 
strijkruimte, sanitair met verwarming en 
gratis gebruik van warm water, een toilet voor 
lichamelijk gehandicapten, een berghut met 
barbecue, overdekt terras voor recreatieve 
doeleinden en een speeltuin. Voor het 
reserveren van standplaatsen en bungalows 
kun je terecht bij de directie die 
het naseizoen, promoot door toepassing van 
aantrekkelijk reducties. De omgeving biedt 
diverse mogelijkheden op het gebied van 
sport, zoals wandelingen door de bossen en 
om de meren, paardrijden, schaatsen, 
vissen enz..

Baselga di pinè

Info:
Hoogte: 1.000 m
Ligging: Meer/Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

        
 280        83        10        10        15
 

              

              

          

Loc. Fiore, ��1/1 - Miola
I – �80�� BASELGA DI PINè

Tel. +�9 0��1 ��8��0
Fax. +�9 0��1 ������

info@caneinfiore.it
www.caneinfiore.it

routebeschrijving

Autostrada A�� “ Brennero 
- Modena “ ; afslag Trento. 
Weg vervolgen over de  
SS�� “ van Valsugana, 
richting Padova / Venezia. 
Na 8 km. de afslag naar 
de hoogvlakte van Pinè 
nemen (Altopiano di Pinè 
- provinciale weg SP8�). 
Gearriveerd in  Baselga 
di Pinè, de borden van de 
camping volgen ( ongeveer 
1,� km).

>



�1

>   14campIng pIneTameer van piazze

Deze rustig gelegen camping bevindt zich op 
het plateau van Piné, aan het meer van Piazze 
op 1000 m. hoogte, op  slechts
 �0 km. van de hoofdstad Trento. Onder de 
faciliteiten van deze camping vallen een hotel, 
bar, restaurant, ontmoetingsruimte en jeu 
de boules baan.  Aangepaste voorzieningen 
maken deze camping ook voor lichamelijk 
gehandicapten goed toegankelijk. Het is 
een ideaal uitgangspunt voor excursies, 
wandelingen en tochten door de Dolomieten. 
Liefhebbers van de tweewieler kunnen hun 
hart hier ophalen op de talrijke routes voor 
mountainbikes die om de meren en door de 
bossen lopen. In het nabijgelegen meer van 
Piazze, met strandje én badmeester, kun je 
zwemmen, windsurfen en vissen. Tevens 
vind je in de omgeving een manege, een 
sportcenter, kun je er boogschieten en 
mountainbikes huren. Ook in het nabijgelegen 
hotel Pineta ben je van harte welkom. Bezoek 
onze site voor meer informatie: 
www.hotelpineta.eu

Info:
Hoogte: 1.000 m
Ligging: Meer/Gebergte
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 248        62                     7         10
 

              

              

          

Lago Piazze - Via Cavour, 1�
I – �80�� BEDOLLO

Tel. +�9 0��1 ������
Fax. +�9 0��1 ���0�8

info@infopineta.it
www.campingpineta.eu

routebeschrijving

Vanaf de plaats Baselga di 
Pine � km. doorrijden tot 
aan het meer van Piazze 
(Lago delle Piazze). Aan het 
eind van het meer rechtsaf 
slaan.

>



��

>   15meer van piazze campIng VerDe BlU

Deze camping wordt door familie gerund 
en is geopend van 1� juni tot 1� september. 
Het beschikt over een bar, recreatieruimte 
met open haard en telefoon. De camping is 
trapsgewijs aangelegd en bevindt zich �0 
km. van Trento, op een half uur rijden van de 
Dolomieten en op � uur rijden van Venetië. 
Van de � meren die het landschap als ware 
parels sieren, ligt er één op slechts 100 meter 
afstand van de camping.

Via Cavour - Piazze
I – �80�0 BEDOLLO

Tel. +�9 0��1 ����18
Fax. +�9 0��1 ������

verdeblu@pinecamping.it
www.pinecamping.it

Info:
Hoogte: 1.1�0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 203        55         5         8         10
 

              

              

          

routebeschrijving

Vanaf de plaats Baselga di 
Pine � km. doorrijden tot 
aan het meer van Piazze 
(Lago delle Piazze). Aan het 
eind van het meer rechtsaf 
slaan.

>



��

>   16campIng SpIaggIa lagO DI mOlVenOmeer van molveno

Camping Spiaggia Lago di Molveno ligt 
weggezonken in het prachtige decor van de 
Brentadolomieten en haar bijna �0.000m� 

grote grasvlakte strekt zich uit tot  aan de 
oever van het meer. In de buurt vind je de 
belangrijkste voorzieningen op het gebied 
van sport, spel en vrije tijd en op slechts 
900 m. afstand ligt het oude centrum  van 
het bekoorlijke plaatsje Molveno. Het 
gelijknamige meer behoort met recht tot 
de mooiste meren van de Alpen en is een 
belangrijk onderdeel van het zeldzaam mooie 
landschap. Daarnaast maken de ligging, ver 
weg van de stadsdrukte, alsmede de kwaliteit 
van de faciliteiten  Camping Spiaggia een 
ideale vakantiebestemming voor liefhebbers 
van ruimte en rust. Maar ook voorstanders 
van een dynamische vakantie komen hier 
ruimschoots aan hun trekken  dankzij  de 
talloze mogelijkheden op het gebied van 
sport en recreatie. Je kunt ze zelfstandig 
ondernemen  of je aansluiten bij één van de 
vele activiteiten die worden georganiseerd 
door de  plaatselijke toeristeninstanties.

Info:
Hoogte: 8�0 m
Ligging: Meer/Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

        
 800       264                   41       48
 

              

              

          

routebeschrijving

Vanaf het centrum van 
Molveno, rechtsaf slaan 
richting het meer.

>

Via Lungolago, ��
I – �8018 MOLVENO

Tel. +�9 0��1 �8�9�8
Fax. +�9 0��1 �8���0

camping@molveno.it
www.campingmolveno.it



��

gardameer campIng marOaDI >   17

Deze moderne en uiterst schaduwrijke 
camping ligt tussen  Torbole (1 km.) en  Riva 
del Garda (� km.), op  een rustige,  gezellige 
locatie in een baai aan het Gardameer. De 
camping kijkt  direct uit op het strand, telt 
��1 standplaatsen en 8 miniappartementen. 
Het beschikt over een windsurfschool, 
tennisbaan, minivoetbaldveld, camperservice, 
kinderspelen, bar, pizzeria, internet, winkeltje 
en er worden mountainbikes en zeilboten 
verhuurd. Kortom, de ideale camping voor 
een actieve en ontspannende vakantie.

Info:
Hoogte: �0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 834      271          8         34       24                               
 

              

              

          

Via Gardesana, 1�
I – �80�9 TORBOLE

Tel. +�9 0��� �0�1��
Fax. +�9 0��� �0��91

info@campingmaroadi.it
www.campingmaroadi.it

routebeschrijving

Autostrada A�� ‘Brennero 
– Modena’, afslag ‘Rovereto 
Sud - Lago di Garda Nord’. 
Weg vervolgen richting  Riva 
del Garda. Na 1� km. komt 
u bij de rotonde van het 
plaatsje  Nago. Vervolg de 
hoofdweg richting Torbole. 
Bij de rotonde aangekomen, 
rechtsaf slaan richting  Riva 
del Garda. Na ongeveer 1 
km. ligt  links de ingang van 
camping  Maroadi.

>



��

gardameer campIng arcO >   18

Camping Arco is vrij nieuw en ligt op een 
rustige plek  aan de voet van de Monte 
Colodri. Het is een onderdeel van een 
sportpark voor toeristen, met tennisbaan,  
Olympisch zwembad, kinderbad, tafeltennis, 
jeu de boules, overdekte klimwand, 
beachvolleybalveld, klimschool, multisportveld 
en speeltuin.  Het Gardameer ligt op slechts � 
km. afstand en is niet alleen een paradijs voor 
windsurfers maar ook ideaal voor wandelingen 
en fietstochten. Deze camping is aangelegd in 
een natuurpark met dichte bebossing en biedt 
alle gemakken van een kwaliteitscamping. 
De met gras begroeide standplaatsen 
zijn genummerd, minstens �0m� groot, 
afgebakend en voorzien van gratis elektriciteit. 
Er is een kampwinkel, bar, restaurant en 
pizzeria, kluisjes, minikoelkastjes met slot, 
een wasserette met wasmachines en drogers, 
strijkruimte, barbecue en camperservice. Het 
sanitair is modern en voorzien van gratis warm 
water, chemische toiletten en een douche-
/toiletruimte voor lichamelijk gehandicapten. 
De camping is geopend van maart tot 
november en beschikt tevens over �-kamer 
bungalows met keuken en eigen badkamer 
voor � personen. Door de bijzondere ligging 
en de combinatie sport en ontspanning, is dit 
de ideale vakantiebestemming om weer als 
herboren naar huis terug te keren. 

Info:
Hoogte: 90 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 900       242       15        29        42
 

              

              

          

Loc. Prabi, �
I – �80�� ARCO

Tel. +�9 0��� �1��91
Fax. +�9 0��� �1����

arco@arcoturistica.com
www.arcoturistica.com

routebeschrijving

Gelegen op  800 m. afstand 
van Arco, in de buurt ‘Prabi’.

>

ISO 9001 ISO 14001



��

gardameer >   19campIng garDa

Deze camping is klein maar groot in 
gastvrijheid en  ligt op korte afstand van 
het centrum van Riva. Het telt 19, tussen 
olijfbomen gelegen standplaatsen, op ��0 
m. afstand van het strand en is van alle 
gemakken voorzien. 
Mogelijkheden op het gebied van sport zijn 
er in overvloed, zoals zeilen, voetballen, 
tennissen, mountainbiken enz. 
De camping is een ideaal uitgangspunt voor 
het maken van tochten door de bergen en 
rondom het meer. Tevens 
kan men hier kamers met ontbijt reserveren of 
appartementen huren.

Info:
Hoogte: �0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

Via Brione, �0/B
I – �80�� RIVA DEL GARDA

Tel. +�9 0��� ���0�8
Fax. +�9 0��� ���0�8

info@villasperanza-rivadelgarda.it
www.villasperanza-rivadelgarda.it

routebeschrijving

Volg vanaf Riva del Garda 
de borden  Torbole –
Malcesine. Voordat men  de 
tunnels bereikt, ligt rechts  
het haventje van Riva. Op 
die hoogte linksaf slaan en 
nog �00 m.  doorrijden. De 
camping ligt rechts van de 
weg.

>

        
  76         19                     5          5
 

              

              

          



��

campIng mOnTe BrIOnegardameer >   20

Naast de splinternieuwe stacaravans, 
waarvan er � zijn aangepast voor lichamelijk 
gehandicapten, maken het recentelijk  
gebouwde privé sanitairblok, de ruime 
standplaatsen met voorzieningen, het 
zwembad, solarium, nieuwe kinderspeelweide, 
minigolf, tafeltennis, fietsenstalling, gratis 
kluisjes, snackbar, kampwinkel en internet 
van camping Monte Brione de bestemming 
bij uitstek voor een onvergetelijke vakantie 
waarbij sport en ontspanning in de vrije natuur 
centraal staan. Het betoverende natuurschoon 
van Garda en de plaatselijke gastronomische 
lekkernijen zullen je aangenaam verrassen!

Info:
Hoogte: �9 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 370      108        15        30        30
 

              

              

          

Via Brione, ��
I – �80�� RIVA DEL GARDA

Tel. +�9 0��� ��088�
Fax. +�9 0��� ��0890

info@campingbrione.com
www.campingbrione.com

routebeschrijving

Volg vanaf Riva del Garda 
de borden  Torbole –
Malcesine. Voordat men  de 
tunnels bereikt, ligt rechts  
het haventje van Riva. Op 
die hoogte linksaf slaan en 
nog �00 m.  doorrijden. De 
camping ligt rechts van de 
weg.

>

ISO 14001 ISO 9001



�8

>   21meer van ledro FamIly WellneSS campIng al SOle

Op Camping Al Sole zijn gezinnen met 
kinderen van alle leeftijden welkom. De 
camping ligt direct aan het meer van Ledro 
en is de ideale bestemming voor liefhebbers 
van een actieve vakantie maar ook om weer 
volledig tot rust te komen temidden van de 
ongerepte natuur. Je kunt hier  bergwandelen 
en er op uit trekken met je mountainbike of 
heerlijk luieren aan ons  zwembad of op het 
strandje aan het meer. Of je laat je verwennen 
in ons wellnesscenter terwijl de kids zich 
kostelijk vermaken dankzij ons uitgebreide 
animatieprogramma.

Info:
Hoogte: ��0 m
Ligging: Meer
Geopend: ‘s zomers

>
>
>

        
 720       200       14        24        36
 

              

              

          

Via Maffei, 1�� - Besta
I – �80�0 MOLINA DI LEDRO

Tel. +�9 0��� �08�9�
Fax. +�9 0��� �08�9�
info@campingalsole.it

www.campingalsole.it

routebeschrijving

Na het plaatsje  Molina di 
Ledro te zijn gepasseerd, 
nog �00 m. doorrijden 
en de borden volgen. 
Aangekomen bij Besta, 
ziet men de ingang van 
Camping Al Sole, vlakbij het 
openbare strandje.



�9

>   22campIng Val renDenaVal rendena

Op deze camping bevind je je in het hart van 
het natuurpark Adamello-Brenta, op �� km. 
afstand van Trento en van het Gardameer. 
In enkele minuten bereik je Madonna di 
Campiglio, met ‘s winters een geavanceerd 
netwerk aan skipistes en ‘s zomers talloze 
wandelingen en bergtochten, alsmede de 
kuuroorden van Comano en Caderzone, 
bekend om hun geneeskrachtige warme 
bronnen. In het Brentagebergte en op de 
gletsjers van Adamello-Presanella
 kom je pas echt los van de dagelijkse 
beslommeringen of vind je er de uitdaging 
door je in de diepte te storten met je
 parapente of deltavlieger. Op enkele minuten 
afstand zijn er tennisbanen, een overdekt 
zwembad, ijsbaan, sportzalen, manege en 
een golfbaan. ‘s Winters bieden Pinzolo en 
Madonna di Campiglio naast langlaufloipen 
meer dan 100 km. aan skipistes. Faciliteiten: 
minimarkt, jeu de boules, speeltuin, 
restaurant, bar en een nieuw zwembad. 
Ook vissen is hier mogelijk in de nabijgelegen 
bergstroom.

Info:
Hoogte: �00 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

Via Trento, 11� - Fontane
I – �8080 DARè

Tel. +�9 0��� 801��9
Fax. +�9 0��� 801��9

info@campingvalrendena.com
www.campingvalrendena.com

routebeschrijving

Vanaf Trento eenvoudig 
te bereiken door richting  
Sarche, Ponte Arche, en 
Tione aan te houden. 
Aangekomen bij het plaatsje   
Darè, de borden volgen.

>

        
 294        86        8         10        18
 

              

              

          



�0

>   23Val di Sole

Deze camping ligt op een grasweide, omringd 
door koele dennenbossen, op 1� minuten 
rijden van Tonale, Marilleva,  Folgarida en Pejo 
en slechts �00 meter van het dorp dat over 
alle nodige faciliteiten beschikt. De camping is  
bereikbaar via een goed begaanbare 
weg en heeft een bar met winkeltje, 
animatie, een gratis pendelbusje dat naar 
de skipistes en/of naar de thermen voert, 
gratis gebruik van barbecue en van het 
servicepoint voor campers, een verwarmde 
recreatieruimte, sanitair met gratis gebruik 
van warm water en een wasmachine, 
toilet voor lichamelijk gehandicapten en 
speeltuin. De campingdirectie stelt een 
reserveringsdienst ter beschikking  en 
maakt speciale prijsafspraken voor groepen 
en gasten die voor langere periode op de 
camping verblijven. De camping is ideaal 
voor families en jonge sportliefhebbers die 
hier een op maat afgestemd adventure- of 
wellnessarrangement kunnen vinden. De 
camping is het hele jaar door geopend.

Via Sotto di Pila, �
I – �80�� OSSANA

Tel. +�9 0��� ��1��0
Fax. +�9 0��� ��1��0

info@campingcevedale.it
www.campingcevedale.it

campIng ceVeDale

Info:
Hoogte: 980 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

        
 733       197       10        19        27
 

              

              

          

routebeschrijving

De camping bevindt zich in 
het centrum van het plaatsje 
Ossana, op de rechter 
oever van het bergriviertje 
Vermigliana, aan de voet 
van  het kasteel.

>



�1

Val di Sole >   24campIng Val DI SOle

Een terrasgewijs aangelegde camping 
op een panoramische, rustige en zonnige 
locatie, temidden van betoverende bergen 
en met het Nationale Natuurpark van Stelvio 
als decor. Een ideaal referentiepunt voor 
liefhebbers van een ‘groene’ vakantie, 
met een grote keus aan  gemakkelijke en 
moeilijkere wandelroutes. Liefhebbers van een 
actieve vakantie kunnen hier raften, kanoën, 
mountainbiken, bergsport beoefenen in de 
nabijgelegen Brentadolomieten, langlaufen, 
skiën en sneeuwwandelen. Wie echter de 
prioriteit stelt aan gezondheid en welzijn, 
vindt hier het kuuroord met het bijzondere, 
heilzame water van de thermen van Peio. De 
camping beschikt over 1�9 standplaatsen 
voor tentjes, campers en caravans en over 
1� gerenoveerde bungalows voor � personen 
mèt verwarming om ook ’s winters een 
comfortabel verblijf te kunnen waarborgen.

Info:
Hoogte: 1.��0 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
>
>

        
 540      159        15        17         20
 

              

              

          

Loc. Dossi di Cavia, ��
I – �80�0 COGOLO DI PEJO

Tel. +�9 0��� ���1��
Fax. +�9 0��� ���1��
valdisole@camping.it

www.camping.it/trentino/valdisole

routebeschrijving

Val di Peio inrijden richting 
Peio Terme. � km. na de 
mineraalwaterfabriek van 
Pejo, ligt rechts de ingang 
van de camping.

>



��

Val di Sole DOlOmITI campIng VIllage >   25

Als je zou proberen om de sfeer van Dolomiti 
Camping Village te omschrijven, dan zou je 
kunnen zeggen dat er iets mystieks heerst, 
een soort vitale bries die dit plekje  aan de 
voet van de spectaculaire bergketen van de 
Brentadolomieten met serene rust omhult. 
Hier is stilte goud,  plezier vanzelfsprekend en 
welzijn een doel. 
Dolomiti Camping Village heeft een 
strategische ligging temidden van 
verschillende belangrijke winter- en 
zomervakantieoorden. Het  beschikt over 
moderne voorzieningen en is recentlijk 
uitgebreid. Hierbij is tot in de kleinste details 
rekening gehouden met de behoeften en 
eisen van gasten die de vrijheid van een 
camping zoeken maar de gemakken en 
faciliteiten van een vakantieclub.
Aanbevolen door: – Eerste camping in Italië 
gecertificeerd met het Ecolabel.

Info:
Hoogte: 800 m
Ligging: Gebergte
Geopend: ‘s zomers/’s winters

>
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Via Gole, 10�
I – �80�� DIMARO

Tel. +�9 0��� 9�����
Fax. +�9 0��� 9���00

info@campingdolomiti.com
www.campingdolomiti.com

routebeschrijving

Autostrada A�� ‘Brennero 
– Modena’ afslag San 
Michele all’Adige. Weg 
vervolgen richting  Val di 
Sole - Passo Tonale tot aan 
het plaatsje Dimaro. Afslaan 
in  ‘via Gole’ en de borden 
volgen.

>
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De natuurparken 
van Trentino
Trentino telt � natuurparken: 

dat van Adamello Brenta, dat 

van Paneveggio – San Martino 

di Castrozza en het Nationale 

Natuurpark van Stelvio. Het eerste 

omvat ook de Brentadolomieten 

en is mede hierdoor het 

grootste beschermde gebied 

van de regio en één van de 

omvangrijksten van het hele 

Alpengebied. Er leven herten, 

reebokken, gemzen, arenden, 

witte patrijzen, auerhoenders, 

boshanen, steenbokken en een 

kleine gemeenschap bruine 

beren. Deze beren zijn uniek en 

konden hier opnieuw worden 

uitgezet dankzij het ‘Life Ursus’ 

project. “Qualità Parco’ is een 

ander belangrijk project en heeft 

betrekking op het behoud van 

de natuur. Er zijn een twintigtal 

hotels bij aangesloten die zich 

allemaal inzetten om het gebied 

in alle opzichten te respecteren, 

om maar te beginnen bij de keuze 

van de bouwstijl en het gebruik 

van milieuvriendelijke materialen. 

De bij de  club ‘Qualità Parco’ 

aangesloten, gecertificeerde  

hotels en pensions nemen de taak 

op zich om hun gasten bewuster 

te maken van natuur en milieu en 

vervullen de educatieve rol bij hoe 

het natuurlijk evenwicht van het 

gebied in stand te houden. 

In het uiterste oosten van 

Trentino ligt het Natuurpark van 

Paneveggio – San Martino di 

Castrozza. Het is het kleinste 

van de drie provinciale parken 

en omvat een enorm woud met 

rode sparren,  beter bekend 

als ‘Foresta dei Violini’ of:  

‘Violenwoud’. Het hout van 

deze boomsoort is uitermate 

gewild en geschikt voor de 

vervaardiging van hoogwaardige 

muziekinstrumenten. Terwijl je 

door deze bossen en bergen 

dwaalt, kom je verscheidene 

dier- en vogelsoorten uit de 

Alpen tegen en kun je het hert 

van dichtbij bewonderen in 

het Bezoekerscentrum van 

Paneveggio. Meer informatie is te 

vinden op: www.parcopan.org.

In het hart van het bergmassief 

Ortles-Cevedale, dat zich uitstrekt 

tussen Val di Sole, Val di Rabbi 

en Val di Pejo, ligt het tot Trentino 

behorende deel van het Nationale 

Park van Stelvio. Het oogt als 

een enorme uitgestrekte groene 

oase, omgeven door hoge bergen 

waarvan de toppen ook ’s zomers 

besneeuwd blijven. Tussen de 

lariksen en rode sparren leven 

reebokken, herten, gemzen, 

steenbokken, bergmarmotten, 

hermelijnen en vossen. Sinds 

een paar jaar heeft  ook de 

koningsadelaar hier weer zijn 

onderkomen en laat zelfs de 

gigantische ‘Gipeto’ of Alpengier 

zich weer in de lucht zien.  Voor 

meer informatie: www.stelviopark.it.

’s Zomers worden er in de 

bezoekerscentra van de drie 

natuurparken talloze activiteiten 

georganiseerd voor jong en oud: 

Excursies onder begeleiding 

van berggidsen, om kennis 

te maken met de plaatselijke 

flora en fauna; wandelingen in 

de sporen van de bruine beer; 

trektochten van het ene naar 

het andere alpenboerderijtje; 

nachtwandelen onder de sterren 

en ‘milieulaboratoria’ waar je alle 

geheimen van de beschermde 

gebieden kunt ontdekken.

Spelen in de bergen 
Wie met het gezin of zijn 

klimvaardigheid wil testen door 

met behulp van tokkelbanen, 

touwpassages en -bruggetjes 

van de ene naar de andere 

boomtop te klauteren, kan dat 

doen in één van de ‘Acroparken’ 

van Trentino. Meer informatie 

vind je op de volgende websites: 

www.acropark.com (voor 

vakantiegangers uit Valsugana en 

Val di Fiemme), www.agilityforest.

it (voor San Martino di Castrozza 

en omgeving), www.flyingpark.it 

(voor Val di Sole) en tot slot: www.

forestpark.it (voor Molveno en het 

plateau van de Paganella). 

lekker eten
Kies uit de �� restaurants met het 

embleem ‘Osteria Tipica Trentina’ 

en je proeft het beste uit de 

traditionele keuken van Trentino.  

De volledige lijst is te vinden op: 

www.trentino.to/osteria trentina.
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  Capaciteit

  Aantal standplaatsen

  
Aantal bungalows/

 
  Aantal douches

  Aantal toiletten

 

 

  
Speciale tarieven voor

  Huisdieren toegestaan

  Animatie

  Bungalows

  Jeu de boules

  Minivoetbalveld

  Volleybalveld

  Tennisbaan

  (Sta-)caravans

  Wellnesscenter

  Skistalling

  Kampwinkel

  Boothuur

  Mountainbikehuur

  Zwembad

  Restaurant

  Afvoer voor campers

  Privé strand

  
Betaling met creditcard

  Kabelbaan in de omgeving

   Tekenverklaring

seizoenplaatsen

mogelijk

sta-caravans

www.camping.trentino.to
Bezoek onze website voor aantrekkelijke aanbiedingen

www.visittrentino.it
De officiële website van toeristisch 
Trentino voor uw vakantieplanning.
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GARDAMEER

Pergine

1   Camping Valle Verde
2   Camping Catinaccio Rosengarten
3   Camping Vidor Family&Wellness Resort
4   Camping Miravalle
5    Camping Valmalene
6   Camping Village Lago di Levico
7   Camping 2 Laghi
8   Camping Mario
9   Camping Riviera

>
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10  Camping Punta Lago
11  Camping Penisola Verde
12  Camping S. Cristoforo
13  Camping Canè in Fiore
14  Camping Pineta
15  Camping Verde Blu
16  Camping Spiaggia Lago di Molveno
17  Camping Maroadi
18  Camping Arco

>
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19  Camping Garda
20  Camping Monte Brione
21  Family Wellness Camping Al Sole
22  Camping Val Rendena
23  Camping Cevedale
24  Camping Val di Sole
25  Dolomiti Camping Village

>
>
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>
>

   camping

Teksten en Coördinatie: Trentino S.p.A. en FAITA
Foto’s: Fotoarchief Trentino S.p.A. en Faita, ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, N. Angeli, R. Kiaulhen, P. Orler, G. 
Cavulli. V. Visciani, G. Deflorian, G. Volcan, M. Dalla Palma
Vormgeving: Prima, Trento
Druk: La Grafica, Mori

Met de auto

Vanuit Nederland via Duitsland over de 

Brennerautobahn. Volg: München>Rosenhei

m>Kufstein (A1�)>Innsbruck (A1�)>Brenner 

(A��)>Trento.
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