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Kies een vakantie aan de meren van Levico 
en Caldonazzo, internationaal bekroond met 
de Blauwe Vlag voor de waterkwaliteit en de 
diensten aangeboden op de stranden.
Met temperaturen tussen 20 en 24 °, behoren ze 
tot de warmste meren van de Alpen, kan je van 
mei tot september zwemmen, ontspannen op het 
strand en vele watersporten beoefenen!

Meren met de
Europese
Blauwe Vlag

Voor een vakantie in alle vrijheid, kies dan voor één van de 
campings in Valsugana, de beste van Trentino, met moderne 
faciliteiten en van alle comfort voorzien. Ontdek op de 
volgende pagina’s je favoriete accommodatie aan de meren 
van Levico en Caldonazzo of in het Lagoraigebergte.

Strandleven



Van het Caldonazzomeer tot aan Bassano del Grappa loopt een fietspad van 80 km langs de Brenta rivier,
voornamelijk vlak en geschikt voor het hele gezin. Trein+fiets service (32 fietsplaatsen) tijdens het hoogsei-

zoen (juli en augustus) en rust- en eetgelegenheden bij de “bicigrill“.
En waarom probeer je niet de nieuwe e-bikes?

FietspadIn de warme meren van Levico en Caldonazzo kun je 
vanaf mei tot september ontspannen op het strand 

en van vele watersporten genieten. Zwemmen, 
waterskiën, stand up peddelen en kanoën zijn 
in feite slechts enkele van de vele activiteiten 

die je kunt beoefenen op deze meren, omringd 
door bergen, waar je vele aangename dagen kunt 

doorbrengen in nauw contact met de natuur.

Watersport



Gezinsvrien-
delijk

100% ECO 
FRIENDLYPRIVÉSTRAND

Aan de zonnigste kant van 
het Caldonazzomeer, ligt 
Camping San Cristoforo. Het 
is er ideaal voor gezinnen 
met kleine kinderen en voor 
degenen die op zoek zijn naar 
rust en ontspanning. 160 
plaatsen met elektriciteit, 
goed onderhouden sanitair, 
zwembad, animatie in juli 
en augustus, speeltuin, 
restaurant-pizzeria. Groot 
privé strand met zand op 200 
m en vrij strand op 50 m. De 
camping is per 2020 volledig 

CO2 neutraal en daarmee 
een verantwoorde keuze. 
Aanbieding 2020: Boek voor 
31 januari 2020 en betaal voor 
29 februari 2020 en u betaalt 
geen reserveringskosten, kunt 
een plek naar keuze kiezen en 
ontvangt 10% korting.

Camping San Cristoforo 
OPENINGSPERIODE 18/05 - 13/09

 ★ ★

Via Pescatori, 49
38057 San Cristoforo di Pergine
Tel. +39 0461 329642
GPS: 46° 2’ 14’’ N, 11° 14’ 11’’ E
info@campingsancristoforo.it
www.campingsancristoforo.it

Daag jezelf uit via routes die tot aan 2.000 m hoogte gaan, om daarna bij te komen middels een duik 
in het heldere water van de meren! 300 km aan routes beschikbaar in Valsugana binnen het circuit 
Dolomiti Lagorai Bike, alle via GPS te ontvangen zodat je nooit de weg kwijt raakt.
Dankzij de e-bikes, die ter plaatse kunnen worden gehuurd, zijn de routes voor iedereen begaanbaar.

Wandel-
tochten

E-bike

Vertrek vanaf de meren voor een wandeling
in de bergen en laat je versteld staan door de

schoonheid van de natuur. Vele routes voor het 
gezin en ervaren wandelaars, die uitzichten bieden 

met veel historische bezienswaardigheden. Eén van 
de meest populaire trekking is van Passo Vezzena 

die leidt naar de top Pizzo di Levico, hier kan je 
genieten van een adembenemend uitzicht over 

de meren en de Dolomieten. En wat dacht je van 
wandeltochten door de ongerepte natuur van het 

Lagorai gebergte met haar ruwe parel, de beroemde 
Cima d’Asta.



Direct aan het Caldonazzomeer 
met 400 m privé strand met 115 
plaatsen op gras met schaduw, 
laat je hier de originele geest 
van het kamperen ontdekken: 
vertrouwd, authentiek, 
essentieel. De emotie van een 
echte vakantie voor iedereen 
in de natuur, ideaal voor 
gezinnen met kinderen. Dichtbij 
het fietspad en uitstekende 
uitvalsbasis voor wandelingen, 
trekking, mountainbiken. 
Supermarkt, bar, restaurants, 

bank en bushalte binnen 
100 m. Staanplaatsen van 
65/120 m2 met 6A, Wifi. Mobile 
Homes. Honden toegestaan 
op aangewezen plaats. Familie 
beheer. Reserveringen en 
aanbiedingen op onze website 
www.campingpuntaindiani.it

Direct aan
een privèstrand

Vlakbij
het fietspad

Klein,
vertrouwd met 
alle gemakken 

voorzien

Via di Mezzolago, 2 Valcanover
38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 548062
Fax +39 0461 548607
GPS: 46° 1’ 41’’ N, 11° 13’ 57’’ E
info@campingpuntaindiani.it
www.campingpuntaindiani.it

Camping Punta Indiani 
OPENINGSPERIODE 01/05 - 30/09

 ★ ★

Gratis
wi-fi

Huisdieren zijn 
toegestaan

op het strand

Privè strand
met waterpark

Kleine camping direct aan de 
oever van het Caldonazzomeer 
met ruim 300 m privéstrand en 
modern sanitair. De camping 
grenst aan het fietspad 
van Valsugana en op korte 
afstand van het dorp, ideaal 
vertrekpunt voor wandelingen 
of fietstochten. Op de 
camping is een bar, minimarkt, 

speeltuin, klein drijvend 
waterpark, whirlpool Jacuzzi, 
gratis wifi, plaatsen van 80 
m² met 6 amp. elektriciteit, 
bungalows en moderne mobile 
homes van 30 m². 

Camping Fleiola 
OPENINGSPERIODE 09/04 - 04/10

 ★ ★ ★

Via Trento, 42
38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723153
GPS: 46° 00’ 24’’ N, 11° 14’ 42’’ E
info@campingfleiola.it
www.campingfleiola.it



SCHADUWRIJKE 
STAAN-
PLAATSEN

NIEUWE
STACARAVANS 
MET RUIME 
HOUTEN 
VERANDA

DIRECT AAN HET
WATER MET PRIVÉ 

STRAND

Camping Penisola Verde is een 
oase van rust en ontspanning 
dat direct aan de oever van 
het meer van Caldonazzo ligt. 
Heeft 118 staanplaatsen, alle 
schaduwrijk met afmetingen 
tussen 60 en 100 m2, 
verdeeld in drie toiletblokken 
(bagni, douche, wasserette, 
baby room) 2 speelplaatsen 
voor de allerkleinste en 

een fantastische bar met terras 
om te genieten van een heerlijk 
ontbijt of een lekker drankje. 
Het is de ideale bestemming 
voor een gezinsvakantie, met 
animatie tijdens de maanden juli 
en augustus. Wi-Fi gratis voor 
iedereen!

Camping Penisola Verde  ★ ★

OPENINGSPERIODE 16/05 - 20/09

Via Penisola Verde, 5
38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723272 
GPS: 46° 00’ 22,8’’ N, 11° 14’ 49,7’’ E
info@penisolaverde.it
www.penisolaverde.it

Via Lungolago 70
38050 Calceranica al Lago
Tel.  +39 0461 723229
GPS: 46° 00’ 8,2’’ N, 11° 15’ 15,5’’ E
info@campingpuntalago.com
www.campingpuntalago.com

Camping Punta Lago ligt 
in Valsugana aan het 
Caldonazzomeer, omringd door 
de bergen van Trentino. Op 
een steenworp van het strand, 
ligt je vakantie in een tent, 
caravan of in de comfortabele 
stacaravans op je te wachten. 
Camping Punta Lago is de enige 
camping, aan de zuidelijke 
oever van het Caldonazzomeer 
gelegen, die staanplaatsen op 
enkele meters van het meer, 
met een directe toegang 

naar het strand biedt. Het goed 
onderhouden groen, de natuurlijke 
schaduw en de faciliteiten die onze 
ruimtes bieden, zullen je verblijf 
tot een ervaring maken die je zeker 
wilt herhalen.
Kies de staanplaats of mobile home 
die het best bij je past.

Camping Punta Lago  ★ ★ ★

staanplaatsen 
direct aan
het meer

Wi-Fi
gratis

Mobile
Homes

OPENINGSPERIODE: zie website 



Via dei Pescatori, 1
38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723062
GPS 46° 00’ 8.2” N, 11° 15’ 18.8” E
trentino@campingpescatore.it
www.campingpescatore.it

Camping Al Pescatore 
OPENINGSPERIODE 01/05 - 14/09

 ★ ★

Gratis
wi-fi

Speeltuin
voor de
kinderen

Twee
zwembaden met
hydromassage

Camping Al Pescatore ligt op 
één van de mooiste plaatsen 
aan het Caldonazzomeer en 
is een ideale locatie voor een 
ontspannende vakantie in 
de natuur. De camping ligt op 
slechts enkele meters van het 
meer en is, met het geleidelijk 
aflopende strand, bijzonder 
geschikt voor kinderen. 
Ons aanbod is compleet 

met twee zwembaden met 
hydromassage, speeltuin, 
gratis wifi, minimarket, bar, 
voetbal- en beach-volleyveld, 
restaurant en animatie voor de 
kleintjes.

Viale Venezia, 6
38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723239
Fax +39 0461 723239
GPS: 46° 00’ 12” N, 11° 15’ 27” E
info@campingbelvedere.it
www.campingbelvedere.it

Camping Belvedere  ★ ★

nieuwe mobile 
homes zone

Camping Belvedere bevindt 
zich middenin de mooie 
natuur en de bergen van 
Trentino dat tevens ideaal is 
voor onvergetelijke tochten 
te voet of per mountainbike. 
Op slechts enkele meters 
van het strand aan het 
Caldonazzomeer, in juli en 
augustus met badmeesters 
voor de veiligheid van onze 
kinderen. Er kunnen hier 
diverse watersporten worden 

beoefend. De plaatsen zijn 
allemaal voorzien van gras en 
grotendeels met schaduw, 
variëren van 70 tot 110 m². 
Gratis wifi op de hele camping.
Nieuw 2019: nieuwe zone met 
mobile homes. 

OPENINGSPERIODE 10/04 - 20/09

Privé
toiletten

Vrij strand
op 10 m
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Viale Venezia, 10
38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723214
Fax +39 0461 718689
GPS: 46° 00’ 14’’ N, 11° 15’ 31’’ E
info@camping-riviera.net
www.camping-riviera.net

Camping Riviera 
OPENINGSPERIODE 10/04 - 20/09

 ★ ★

Camping Riviera ligt op 10 
meter van het zwembare meer 
van Caldonazzo, en is een 
ontstekend startpunt voor 
wandelingen, uitstapjes in 
de bergen of fietstocht over 
het nabijgelegen fietspad. Die 
camping 121 staanplaatsen 
van verschillende grootes, 
sommige met water toe-en 
afvoer en 8 stacaravans met 
veranda en airconditioning. 
Onze services: Gratis 
Wi-Fi, camper service, 
huisdier vriendelijke ruimte, 

kinderspeelplaats, bar/ijssalon 
en restaurant met uitzicht 
op het meer. Nieuw 2020: 
staanplaatsen gold van 125 
m2, 10 ampère stroom en 
water toe-en afvoer op de 
staanplaats!

IJssalon,
restaurant
en pizzeria

MET AFHAAL
SERVICE

Staanplaatsen 
van 70 m2

tot 125 m2

Vrijstrand
op 10 m.

Viale Venezia, 14
38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723037
Fax +39 0461 723037
GPS 46° 00’ 16” N, 11° 15’ 36” E
info@campingspiaggia.net
www.campingspiaggia.net

Camping Spiaggia  ★ ★

Aan de oever van het 
Caldonazzomeer beschikt 
Camping Spiaggia over ruime 
standaard staanplaatsen 
of met privé sanitair en 
nieuwe, volledig ingerichte, 
mobile homes. Bar en 
privé park direct aan het 
strand. Modern sanitair, 
wasmachines en drogers, 
baby room, minimarket, 

wifi en kanoverhuur op de 
camping. Ideaal vertrekpunt 
voor trekking, wandelingen, 
mountainbike- en fietstochten, 
bezoeken van historische 
steden. Nieuwe wellness 
faciliteiten bij het meer
(tegen betaling).

OPENINGSPERIODE 10/04 - 19/09

Wellnes-
sruimte

Privé
strand

Ruime
staanplaatsen



Via Lungolago, 4
38052 Caldonazzo
Tel. +39 0461 723341
Fax +39 0461 723106
GPS: 46° 0’ 17’’ N, 11° 15’ 40’’ E
info@campingmario.com
www.campingmario.com

Camping Mario Village 
OPENINGSPERIODE 10/04 - 04/10

 ★ ★ ★ ★

MODERNE 
VERBLIJVEN 

OMGEVEN DOOR 
GROEN

Gelegen op slechts enkele 
meters van het prachtige 
Caldonazzomeer vind je op 
Camping Mario Village veel 
rust en groen. De plaatsen 
zijn schaduwrijk met 
uiteenlopende oppervlakte 
tot 150 m², 6/10 amp ( een 
deel met wateraansluiting) en 
de comfortabele stacaravans 
zijn tot 32 m² groot, waarvan 
Suite Garden Paradise, nieuwe 
accommodaties in het groen. 

De camping beschikt over 
een verwarmd zwembad tot 
28° met whirpool plaatsen en 
waterglijbaan, modern sanitair 
met babyroom, bar restaurant 
pizzeria, minimarket, speeltuin, 
internationale animatie (in het 
hoogseizoen) en gratis wifi. 

STRAND MET 
HYDROMASSAGE

EN WATER-
GLIJBAAN

VERWARMD
ZWEMBAD
TOT 28

Via Claudia Augusta, 29
38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706290
GPS: 46° 00’ 15’’ N, 11° 17’ 19’’ E
info@campingclub.it
www.camping2laghi.it

Camping Due Laghi  ★ ★ ★ ★

Een familie camping in een 
groot park met verschillende 
soorten staanplaatsen en 
mobile homes. Het is gelegen 
vlakbij het centrum en het 
meer. Groot modern sanitair 
gebouw, sportcentrum, mini 
club, dog park, pizzeria, 2 
restaurants en op 300 m een 
privé ligweide met toegang 
tot het meer. Animatie in 
juli en augustus, gratis WiFi 
Hotspot. Camperzone buiten 
de camping. Aanbieding 2020: 
Boek voor 31 januari 2020 en 

betaal voor 29 februari 2020 en u 
betaalt geen reserveringskosten, 
kunt een plek naar keuze kiezen en 
ontvangt 10% korting.
Nieuw: De camping is vanaf 2020 
volledig CO2 neutraal en daarmee 
een verantwoorde keuze.

OPENINGSPERIODE 20/05 - 13/09

100% ECO
FRIENDLY

Nieuwe
mobile homes

FIETSVERHUUR
& ACTIVITEITEN-

VERKOOP



Località Pleina, 5
38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706491
GPS: 46° 0’ 30’’ N, 11° 17’ 5’’ E
info@campinglevico.com
www.campinglevico.com

Lago Levico Camping Village
OPENINGSPERIODE 24/04 - 25/10

 ★ ★ ★ ★

Staanplaatsen 
met privè 
sanitair

Wij wachten op je op onze 
camping, de enige aan de oevers 
van het meer van Levico, met 
een eigen privè strand. We 
bieden verschillende soorten 
staanplaatsen, sommige met 
privè sanitair of met water toe- 
en afvoer; verschillende soorten 
stacaravans, chalets en glamping-
tenten. Onder de verschillende 
diensten bieden wij een waterpark 
voor groot en klein, 3 zwembaden 
van verschillende grootte, een 
ruime speelzone voor kinderen, 
sportvelden en internationaal 
entertainment. Er is ook een 

pizzeria met een terras met 
uitzicht op het meer en een bar 
met uitzicht op de lagune!
De camping biedt ook een 
camperparkeerplaats met ruime 
plaatsen, elektriciteit, water toe- 
en afvoer en toiletgebouw met 
douche; open van april tot begin 
november.

verwarmd 
waterpark

Privè
strand

Località Sottomolizza, 1
38053 Castello Tesino
Tel. +39 0467 592038
Cell. e WhatsApp: +39 3384490234 
GPS:  46° 04’ 4,5” N, 11° 37’ 59,9” E  
info@casteltesinocamping.it
www.casteltesinocamping.it

Casteltesino Camping 
OPENINGSPERIODE GEHELE JAAR

 ★ ★ ★

Welkom bij Casteltesino 
Camping,omgeven door groen, 
op slechts een paar meter 
van het historische centrum 
van Castello Tesino, een klein 
dorpje in de Dolomieten op 850 
meter boven de zeeniveau. 
Wij bieden de meest moderne 
services en faciliteiten die 
momenteel beschikbaar zijn 
voor kampeerliefhebbers. 
Ideaal voor gezinnen met 
kinderen, dankzij de binnen- en 
buitenspeelplaatsen, stelletjes 
die van wandelen houden 

en groepen vrienden die willen 
genieten van een aangename 
vakantie in de natuur. Je kunt 
gebruik maken van een zwembad, 
Turks bad, sauna, bubbelbad en 
een fitnessruimte, alles voor jouw 
ontspanning. In ons restaurant 
kan je streekgerechten uit de 
Trentino keuken proeven.

uitgeruste 
fitnessruimte

zwembad met
hydromassage

speeltuin en 
muzikaal

entertainment



Località Valmalene, 1.150 m
38050 Pieve Tesino
Tel +39 0461 594214
Cell. +39 3891411555
Fax. +39 0461 594565
GPS: 46° 06’ 49’’ N, 11° 37’ 10’’ E
info@valmalene.com
www.valmalene.com

Camping Valmalene 
OPENINGSPERIODE GEHELE JAAR (EXCL. NOVEMBER)

 ★ ★ ★

Camping met stenen 
bungalows voorzien van TV, 
restaurant, pizzeria, zwembad 
met glijbaan voor kinderen, 
minimarkt, wasmachines 
en strijkfaciliteiten op basis 
van muntjes, gratis douches, 
creditcard geaccepteerd, 
internetpoint, jeu de boule 
veld, speelzaal, tennis, 
sauna en wellness center. 
Berghut voor gezellige 

avonden voor 40/45 
personen, appartementen, 
ook toegankelijk voor 
mindervaliden, shuttle bus 
naar skilift, huisdieren in 
bungalow toegestaan, verhuur 
van sneeuwstokken.
Privé sanitair.

Ruime vrije
staanplaatsen

met licht
en water

Baby room,
speeltuin en 
sanitair voor 

kinderen

Zwembad met
glijbaan voor

kinderen

De Valsugana Card is gratis op onze campings! Ontdek hier “www.livelovevalsugana.it” alle activiteiten inbegrepen en/of met kortingen van het programma 
Esperienza Valsugana. Je vakantie in Valsugana & Lagorai is nog nooit zo mooi geweest, dankzij de Valsugana Card!

EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN
EN VOORDELEN VOOR JOUW VAKANTIE IN VALSUGANA!

Tijdens jouw vakantie met de Valsugana Card kan je deelnemen aan gratis activiteiten, zoals dagtochten naar lokale 
bezienswaardigheden, of profiteren van geweldige kortingen om attracties, musea en nog veel meer te bezoeken! 

 

 
 

 
 

 



Van vader op zoon geven we onze 
liefde voor ons grondgebied door: 

een sterke band die zich vertaalt in 
een dagelijkse toewijding om ons 

onschatbare ecologische en culturele 
erfgoed voor toekomstige generaties 

te behouden en te verbeteren.

Dankzij deze inspanningen hebben 
wij onze pretentieuze doelstelling 

bereikt: wij zijn als eerste ter wereld 
gecertificeerd voor duurzaam 

toerisme volgens de criteria van de 
GSTC (Global Sustainable Tourism 

Council), opgesteld door de Verenigde 
Naties, om de 17 doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling te bereiken.

Valsugana: 
waar toerisme 

duurzaam is!

Een kampeervakantie betekent een 
ervaring beleven in nauw contact met de 
natuur. Al meer dan twintig jaar zetten onze 
campings zich in voor het behoud van de 
natuur voor toekomstige generaties en het 
zoeken van oplossingen voor energie- en 
waterbesparing en efficiënt afvalbeheer.



Er bestaat een plek waar natuur kunst wordt. Arte Sella, 
internationale hedendaagse kunst, een openluchttentoonstelling 

van kunstwerken gemaakt van natuurlijke elementen, die je kunt 
ontdekken tijdens de route ArteNatura, een onvergetelijke reis door 

het bos en zijn kleuren.

Arte Sella

Zoek je leuke wandelingen 
voor het hele gezin? 
De wandelingen van 
“Speurtochten in 
Valsugana” die doormiddel 
van vragen en spellen 
je de vele “schatten laat 
ontdekken ” die deze 
omgeving biedt, een 
aangename en leuke 
manier om samen te leren,
jong en oud!

Speurtochten
in Valsugana

van Calceranica Om de 
geschiedenis van de mijn te 
beleven, in bedrijf tot 1964, 
bezoek de mijngang Leyla, de 
multimediale tentoonstelling, 
de stenen collectie en het 
mijnwerkerspad.

Mijnpark

Forten
Enkele getuigen uit de Eerste Wereldoorlog: het Fort Colle delle Benne in Levico 
(open voor het publiek met rondleidingen), het Fort van Tenna en Pizzo di Levico 
(spectaculair uitzicht op de meren).

Ontdekt in 1927, met een lengte van 400 m. Het 
water, rijk aan koolzuur heeft bijgedragen tot 
een sprookjesachtige creatie en vorming van 

stalactieten en stalagmieten.

Het nieuwe en moderne 
Wetenschappelijk museum van 
Trento vertelt over het leven in 
de Alpen en wijdt een gedeelte 
aan de lange geschiedenis van 

de Dolomieten, dat natuurlijk 
erfgoed is van de UNESCO.

Verona en Venetië zijn makkelijk te bereiken 
vanuit Valsugana, met de trein, voor een aange-
name dagtocht om hun historische en artistieke 
schoonheden te ontdekken.

Proef tijdens je vakantie de 
smaak van de Italiaanse keuken. 
Pasta, pizza, ambachtelijk 
gemaakt ijs, een schuimige 
cappuccino en wijn maken jouw 
“Italiaanse belevenis” uniek!

De Grotten van Castello Tesino

Muse

Kunststeden

Italiaanse specialiteiten



GARDAMEER: 60km
VERONA: 120 km
VENEZIA: 140 km 

INNSBRUCK: 190 km
MUNICH: 320 km

EINDHOVEN: 1.000 km
ANTWERP: 1.050 km
UTRECHT: 1.050 km

AMSTERDAM: 1.100 km
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