PERSBERICHT

VALSUGANA & LAGORAI
21 JUNI 2013 – TRISTAN HOFFMAN CHALLENGE!
De sportieve uitdaging voor het welzijn van het kind, georganiseerd door
Kanjers voor Kanjers:
fietsen, wandelen of hardlopen naar de Passo Manghen in Valsugana Lagorai.
Vrijdag 21 juni a.s. vindt de vierde editie van de Tristan Hoffman Challenge plaats,
georganiseerd door Kanjers voor Kanjers. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor
de Passo Manghen in Valsugana Lagorai. Deze bergpas op 2.047 m hoogte vormt het
toneel voor alle wandelaars, fietsers en hardlopers die via deze weg, naast het
sportieve doel, ook geld inzamelen voor het GOEDE DOEL; het welzijn van het kind.
Kanjers voor Kanjers steunt lokale projecten ten behoeve van het welzijn van het kind
en doet dit bij voorkeur via sport en spel. Er zijn nog zoveel kinderen die vanwege een
handicap, ziekte of financiële situatie niet op een goede wijze sport en spel kunnen
beleven of aan deelnemen. Via uiteenlopende projecten, zoals de Tristan Hoffman
Challenge, zamelt Kanjers voor Kanjers geld in om voor al deze kinderen oplossingen
te vinden zodat ook voor hen sport en spel weer een vast onderdeel van hun leven
wordt.
De Passo Manghen bevindt zich in het Lagoraigebergte van Valsugana en Lagorai, in de
provincie Trentino (Noord-Italie) en is vanaf Borgo Valsugana na ruim 23 kilometers en
1600 hoogtemeters te bereiken. Met recht een ware uitdaging en bovendien vormde
deze bergpas vorig jaar dan ook de koninginnerit van de Giro d’Italia. Maar naast
bergtoppen bedwingen of prachtige wandeltochten maken, is het in deze streek ook
goed toeven aan de meren Caldonazzo en Levico waar je al vanaf mei een heerlijke
duik kunt nemen.
Valsugana Lagorai is een ideale mix tussen een actieve vakantie in de natuur en
ontspanning aan de meren. Gezinnen met kinderen, sportieve koppels, de relaxte
vakantieganger... er is voor iedereen voldoende keuze aan vermaak, uitdaging en rust.
Fietsen over het 80km lange fietspad, moutainbiken, wandelen, zwemmen, zeilen,
surfen, waterskiën, kastelen en forten bezoeken, musea, parken, bergboerderijen met

haar vele koeien waar je zelfs een koe kunt adopteren, een acropark met te gekke
parcours, een dagje Venetië of Verona of gewoon genieten van deze prachtige
omgeving en zalig pootje baden in het meer!
Accommodaties
Rondom de meren evenals in het Lagorai gebergte bevinden zich vele campings van
klein tot groot, luxe en eenvoudig maar het ontbreekt ook niet aan appartementen,
hotels, bed & breakfast of zelfs chalets in de bergen. Tevens zijn er specifieke
accommodaties voor fietsers als de bike expert en bike family met specifieke
faciliteiten voor de desbetreffende doelgroep. Maar uiteraard ook familiehotels,
wellness arrangementen en nog zoveel meer om aan de meest uiteenlopende wensen
te voldoen.

Meer informatie over de challenge
www.tristanhoffmanchallenge.nl
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