VALSUGANA & LAGORAI
29 MEI 2013 – LEVICOMEER BLAUWE VLAG 2013 !
Als eerste en enige meer in Trentino heeft het Levicomeer de prestigieuze onderscheiding blauwe vlag van FEE ontvangen .
Onlangs zijn de blauwe vlaggen “bandiera blu” door de FEE (Foundation for Environmental Education) uitgedeeld waarbij
zuiverheid van water en strand en milieu behoud belangrijke criteria zijn. In Italië hebben 248 stranden de blauwe vlag
ontvangen maar in de Noord- Italiaanse regio Trentino is het Levicomeer het eerste meer met deze belangrijke onderscheiding.
De non-profit organisatie Fee deelt jaarlijk in 48 landen de blauwe vlag uit voor het milieu behoud, kwaliteit en zuiverheid van
strand en water en de wijze waarop informatie en voorlichting over het milieu en de omgeving wordt verstrekt en de veiligheid en
faciliteiten zijn georganiseerd.
Nederlandse toeristen weten al langer dat het aangenaam vertoeven is aan het Levicomeer in Valsugana en deze onderscheiding
maakt het nogmaals duidelijk. Het Levicomeer is het “kleinere zusje” van het ernaast gelegen Caldonazzomeer en lijkt op een
Noors fjord met haar beboste hellingen en groene grasvelden langs het strand. Het warme en heldere water maakt een duik vanaf
mei al mogelijk en de fraaie omgeving zorgt voor pure ontspanning. Langs de oevers zijn heerlijke wandelingen mogelijk zoals over
de mooie Via dei Pescatori. Er zijn diverse faciliteiten evenals een publiek strand.
De streek Valsugana Lagorai met haar Levico- en Caldonazzomeer 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 onderscheiding “blauwe vlag” en Valsugana Lagorai www.visitvalsugana.it
Redactie: je bent van harte welkom om deze streek te ontdekken! - Levico Terme (I), 29 mei 2013
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