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LAGO DI GARDA: 60 km

VERONA: 120 km

VENEZIA: 140 km

INNSBRUCK: 190 km

MILANO: 250 km

MÜNCHEN: 320 km

STUTTGART: 480 km

UTRECHT: 1000 km
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Wij bieden jouw wat 
wij het geluk hebben 
om elke dag 
te beleven

Valsugana 
& Lagorai

Personaliseer jouw vakantie
Voor een spannende en speciale vakantie die aan iedere 
smaak en passie te voldoet, en die je zelf kan aanpassen.

Een verblijf om vele ervaringen op te doen en activiteiten te on
dergaan, die variëren van het bewust beleven van extreme spor
ten tot een bezoek aan een bergboerderij voor een smakelijke duik 
in de plaatselijke tradities.

ONTDEK MEER OP INFO: VALSUGANA LAGORAI 
VVV-KANTOOR 

Tel. +39 0461 727700

WWW.VISITVALSUGANA.IT
MAIN SPONSOR:

SPONSOR MEDIA 
PARTNER



Kan je een koe adopteren? Natuurlijk, je kunt nu je 
droom verwezenlijken en haar adopteren en zelfs 
haar kaas proeven die in de boerderij van haar melk is 
gemaakt, de enige voorwaarde is dat je haar zelf een 
bezoek brengt!
Geniet ervan om zelf je koe te zoeken in de weilanden 
van onze bergen en leer wat het betekent om te leven 
in een bergboerderij volgens eeuwenoude tradities 
en om koeien naar de wei te brengen. Adopteren kost 
slechts 60 euro: tijdens je bezoek aan de boerderij 
kan je vervolgens zuivelproducten halen ter waarde 
van € 50. De resterende € 10 zijn bestemd voor goede 
doelen.

www.visitvalsugana.it/adottaunamucca

Trakteer jezelf eens als een uitzondering op de regel. Geniet nog 
meer van je vakantie door het proeven van de lokale producten. 
Hier worden , klein fruit, vlees, kaas, appels, radicchio uit Bieno, 
Valsugana meel, kruiden en kastanjes omgezet in unieke gerech
ten dankzij de deskundigheid van mensen die daar hun levenswerk 
van hebben gemaakt. Mis niet een toast met bier dat gebrouwen is 
van het koude water van de Lagorai en de inheemse wijnen uit de 
omgeving. Hier is het eten een gelegenheid om te ontmoeten: van 
een eenvoudige lunch met vrienden in de vele lokalen tot de vele 
festivals gewijd aan de smaken van de lokale producten.

Golfen in Valsugana is een ontspanning en een uitdaging 
voor jezelf: spel, training en competitie voor deskundigen;

voor degenen die dit nog nooit gespeeld hebben een moge
lijkheid om het zelf te proberen.

Ben je een echte paardenliefhebber mis de niet, een route in 
etappes door de hele Lagorai keten door natuur en adembe
nemende landschappen.

www.ippoviatrentinorientale.it

In dit gebied te bevorderen we een gezonde passie voor het 
beoefenen van de hengelsport, op voorwaarde dat het 
milieu en de visstand respecteert. Veel plezier!

Hier kan je de belangrijkste bewijzen uit de oude geschie
denis in dit gebied met de hand aanraken.
Authentieke architectonische schatten zijn de kastelen die 
boven de verschillende dorpen van het vallei domineren, 
zoals het kasteel van Pergine, het oude landhuis van Castel 
Ivano en het imposante Castel Telvana in Borgo Valsugana.
Wat “jonger” zijn de Oostenrijks-Hongaarse forten uit de 
Grote Oorlog, die de hele Valsugana controleerden ... ver
geet niet om de Forten van Tenna, delle Benne van Levico 
Terme en de hoogvlakte van Vezzena te bezoeken.
Om de lokale tradities te ontdekken wachten talrijke musea 
op je. Deze zullen je het gebied en het vroegere werk laten 
herleven.

There is a place where nature becomes art. And there is a 
time in which you can admire them together.
This is the International exhibition of contemporary art 
set in Val di Sella since 1986. It is an open air exposition 
along the forest, where works of art are made with leaves, 
branches, trunks and local rocks. Arte Sella, with the path 
called Artenatura, was not meant to be a simple statement 
but a creative process in which the work of each artist 
takes shape day by day on the site, taking form and inspira
tion from the nature of materials and returning, hopefully, 
inspiration and form to the surroundings.  
www.artesella.it

Bandiera Blu d’Europa
The European Blue Flag

... En meer sport paradijsen
Golfers, ruiters en vissers ... van nature!

Outdoor

Ontdek de ongerepte schoonheid van de bergen, de groe
ne bossen, de weilanden en de granieten rotsen. Van de 
Panarotta tot de Passo Brocon, van de hoogvlakte van Ve
zzena tot Val Campelle en van de hoogvlakte van de Val 
Marcesina tot Calamento: Lagorai is HET outdoor paradijs. 
Probeer de makkelijke wandelingen naar de oorsprong van 
de bergmeren, fit blijven via de routes in het Nordic Walking 
Park, ga op avontuur met een trekking op hoogte en over
nacht in een berghut ...  dit is een unieke kans om het gevoel 
van een overweldigende  vrijheid te ervaren.

Sublime smaak

Op het spoor van de geschiedenis

Arte Sella

Adopteer een koe
adoptiere eine kuh

Het Spa aanbod in Valsugana is de ideale oplossing om het ple
zier van het goede gevoel te herontdekken!
Trakteer jezelf op een Spa vakantie, dankzij het arseenhoudend 
en ijzerhoudend water van de Thermen van Levico en Vetriolo, 
die helpen bij het oplossen van vermoeidheid veroorzaakt door 
stress van het dagelijkse leven. Hier kan je de vitale energie, fy
siek en mentaal terugwinnen. Bij de Thermen kan je ook op een 
natuurlijke manier genezen van aandoeningen aan bijvoorbeeld: 
de luchtwegen, reuma, schildklier, gynaecologische problemen. 
Het gebouw in Roncegno Terme, het Casa di Salute Raphael, 
daar in tegen is een centrum van medische zorg en wellness 
waar antroposofische, homeopathische zorg en kruidengenees
kunde wordt aangeboden volgens Europese normen.
www.visitvalsugana.it/terme

Goed voelen bij de Thermen

Winter emotie

Stel je voor bergen bedekt met sneeuw, bedekt met 
een witte deken omhuld door stilte. Dit is de winter in 
Valsugana - Lagorai: een schilderachtig landschap, 
de bewaker van sterke emoties.
Omdat hier de winter ook plezier is, en door jouw win-
tervakantie in Trentino te kiezen, vind je hier pistes 
die geschikt zijn voor elke moeilijkheidsgraad om te 
skiën en andere wintersporten, zowel bij Funivie Lago
rai in Passo Brocon of het skigebied Panarotta.
Omdat hier de winter in Valsugana ook de magie van 
Kerstmis is met mooie kerstmarkten in Levico Ter-
me en Pergine. Voor gezinnen en andere sportieve
lingen, is de wintervakantie een echte ervaring om te 
beleven.

www.visitvalsugana.it/inverno

Het is een genoegen om af te koelen in het water 
van de meren van Levico en Caldonazzo, waar 
je kunt zwemmen van mei tot september. Heerlijk 
genieten en ontspannen op de vrije stranden  met 
uitzicht over het water. Je kunt spannende water
sporten beoefenen, zoals: zwemmen, zeilen, wind
surfen, waterskiën, kanoën en roeien met een dra
kenboot tot visvangen of gewoon een wandeling 
maken rond de meren. Als je van plezier houd, wat 
dacht je van een gezellig aperitiefje  ‘s avonds op het 
strand: La Dolce Vita op de meren wacht op jou!

De meren van Levico en 
Caldonazzo onderscheiden 
met de blauw vlag van Europa 

Test jezelf met  de routes van de MTB, gelegen in het 
gebied van Dolomiti Lagorai Bike, wel tot 2000 
meter hoogte ... Of fietsen over het 80 km lange fiets
pad, tussen Trentino en Veneto, dat je voert door de 
geschiedenis en cultuur van deze streek. Onderweg 
vind je gastvrije fietsrustplaatsen, eten of drinken, 
afhankelijk van jouw behoeften: kies tussen de orga
nisaties Bike Expert of Bike Family ... geen half werk,  
een betrouwbare werkwijze gebaseerd op ervaring, 
bewustzijn en aandacht.
www.visitvalsugana.it/bike

Paradijs voor de 2 wielers


