VALSUGANA & LAGORAI
FEYENOORD BELEGT VAN 22 TOT 26 JULI HAAR TRAININGSKAMP IN VALSUGANA (I)
BIJ DE MEREN VAN CALDONAZZO EN LEVICO

Feyenoord zal deze zomer haar trainingskamp in Valsugana beleggen. Van 22 tot 26 juli is het gehele team in Levico Terme en
houdt hier tevens haar trainingen. Daarnaast is er een oefenduel georganiseerd tegen Hellas Verona.
Nederlandse toeristen weten al langer dat het aangenaam vertoeven is in Valsugana aan het Levico- en Caldnozzomeer of in het
omringende Lagoraigebergte (Noord-Italië). De combinatie van water en bergen met het aangename klimaat zijn voor Nederlanders
al decennia een aantrekkelijke combinatie. Deze zomer zal trainer Ronald Koeman met zijn selectie ook het noodzakelijke werk met
deze fraaie streek combineren.
Deze trainingsweek maakt voor Feyenoord onderdeel uit van de voorbereidingen op seizoen 2013 – 2014. Op 19 juli vindt er, in
samenwerking met VVV Valsugana Lagorai en Trentino Sviluppo, bij Feyenoord een persconferentie plaats omtrent de trainingsweek
in Valsugana en op zondag 21 juli staat de jaarlijkse Open Dag in het Feyenoord stadion gepland. De dag erna is het vertrek naar
Italië. In Levico Terme zal er 's morgens en 's middags een training plaatsvinden in het gemeente stadion en op woensdag 24 juli is
er in Trento in het Briamasco stadion het oefenduel tegen Hellas Verona dat komend seizoen onderdeel uitmaakt van de serie A in
Italië.
De streek Valsugana Lagorai met haar Levico- en Caldonazzomeer is een ideale mix voor 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. Wandelen, fietsen, mountainbiken, zwemmen, zeilen, waterskiën, kastelen en forten
bezoeken evenals de lokale markten, een koe adopteren of gewoon heerlijk pootje baden aan het meer..... het zijn slechts enkele
mogelijkheden voor een vakantiedag in Valsugana.

