OOK GEDURENDE 2016 WAPPERT DE BLAUWE VLAG AAN DE MEREN VAN LEVICO EN
CALDONAZZO
Enige meren in Trentino en Zuid-Tirol, de meren van Valsugana, die woensdag 11 mei tijdens een ceremonie in
Rome de belangrijke internationale onderscheiding, De Blauwe Vlag van Europa, opnieuw in ontvangst mochten
nemen. Dit dankzij de inzet van de gehele streek ter promotie van het milieu bewuste toerisme.
Oftewel de Blauwe Vlag wappert ook het komende zomerseizoen op de stranden van het Levico- en Caldonazzomeer.
Hiermee worden de waterkwaliteit, de faciliteiten aan de meren en in de omliggende dorpen evenals het beleid ter
behoud van de natuur in deze streek bevestigd.
Zwemwater van mei tot september; de meren van Levico en Caldonazzo zijn bijzonder geliefd bij talrijke toeristen uit
heel Europa. Zij kiezen deze streek voor een ontspannen vakantie, om te watersporten (kanovaren, waterskiën, zeilen
en stand up paddling), te fietsen over het fietspad van Valsugana en te wandelen door het ongerepte Lagorai
gebergte. Er is bovendien een ruime keuze aan accommodaties – hotels, campings, B&B, appartementen, agriturisme
– voor een vakantie met het hele gezin in de natuur.

De onderscheiding “de Blauwe Vlag van Europa” stemt overeen met de filosofie van de streek en de inspanningen
voor een mooie natuur en milieu behoud. De unieke Oase WWF Valtrigona in het Lagoraigebergte, de enige in het
Alpengebied, toont dit aan. Het thema natuur in Valsugana Lagorai sluit ook perfect aan bij de cultuur met de
aanwezigheid van Arte Sella, een tentoonstelling van hedendaagse kunst in de buitenlucht, die dit jaar 30 jaar bestaat
en land art werken toont, die zijn gerealiseerd met natuurlijke materialen door internationale artiesten.

De Blauwe Vlag van Europa is een eco-label dat de kwaliteit van het milieu certificeert en elk jaar wordt uitgereikt
door het FEE Foundation of Environmental Education (onafhankelijke internationale non-profit organisatie met zetel
in Denemarken) actief in 73 landen voor de badplaatsen die de respectievelijke criteria voor het milieubehoud
respecteren.
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