Valsugana kleurt blauw
HET LEVICO- EN CALDONAZZOMEER ZIJN WEDEROM BELOOND MET DE
BLAUWE VLAG
Het Caldonazzo- en Levico meer, hebben gisteren opnieuw de prestigieuze internationale
onderscheiding van de Europese blauwe vlag ontvangen. Dit ter bevestiging van de inspanningen
van Valsugana voor een milieu bewust toerisme.
De blauwe vlaggen van de FEE Foundation of Environmental Education wapperen op diverse
stranden aan de twee meren in de provincie Trentino. Deze internationale non-profit organisatie,
zonder overheidssteun met zetel in Denemarken, is wereldwijd actief en op dit moment aanwezig in
73 landen op diverse continenten.
De Europese Blauwe Vlag is een eco-label ter certificering van de milieu kwaliteit die jaarlijks aan
toeristische badplaatsen wordt toegekend. Diverse criteria t.a.v. de natuur en het behoud hiervan,
evenals politieke keuzes die worden gemaakt ten gunste van de zorg en aandacht voor het milieu,
vormen de basis voor de beoordeling. Tot de vele criteria behoren ook de kwaliteitsbeoordeling van
het zwemwater, voorlichting m.b.t. het milieu, de stranden, faciliteiten, strand paviljoens, het
toerisme, de vissport en afvalverwerking. In Valsugana zijn de volgende aspecten van
fundamenteel belang: de waterkwaliteit, de initiatieven van de diverse gemeenten ter vergroting
van het bewustzijn voor de natuur, de gescheiden afvalinzameling, de aanwezigheid van de
biotoop en de wandelroutes maar ook de afwezigheid van afvalwater in het meer.
Beiden meren zijn ‘s zomers een geliefde locatie voor een ontspannen vakantie, het beoefenen van
watersport, het maken van fietstochten o.a. over het fraaie fietspad van Valsugana en het maken
van wandeltochten door het Lagorai gebergte. Zwemmen is mogelijk van mei tot september, er
zijn diverse openbare stranden, bad paviljoens, restaurants en watersport centra voor het
beoefenen van o.a. kanovaren, waterskiën, zeilen en stand up paddle. Als accommodatie is er keuze
uit hotels, campings, B&B en appartementen, voor een vakantie met het hele gezin, in het teken
van ontspanning en sport in direct contact met de natuur.

