Valle Verde
Predazzo

15

grootte 117 plaatsen op 1,4 ha
geopend 28/04 – 30/09
telefoon +39 0462502394
mail info@campingvalleverde.it
web www.campingvalleverde.it

Adres

Kampeerterrein Naar de maatstaven van deze gids

Località Ischia 2, Sotto Sassa,
38037 Predazzo

heeft deze karakteristieke bergcamping nogal veel plaatsen. Maar de rust, het uitzicht op de Dolomieten en de vele
mogelijkheden om vanaf hier de bergen in te trekken maakt
veel rustieke kampeerders enthousiast. Overdag heerst er
rust, want bijna iedereen trekt erop uit en keert 's avonds
voldaan terug van een dag in de bergen. De ontvangst is
vriendelijk en kampeerders krijgen de ruimte om zelf een
plaats te kiezen. Het terrein is terrasvormig ingedeeld en
met gras begroeid. Het moderne sanitair, met privé- en
kinderbadkamers, wordt keurig schoongehouden. Nieuw is
de kleine wellness met infraroodcabine. Naast de camping
stroomt een riviertje waar iets grotere kinderen leuk in
kunnen spelen en vissen. Op de camping is veel speelruimte
voor kinderen, een ruim voetbalveld, tafeltennis en een
speeltuintje. Grote aanrader is het restaurant met een
speciale vermelding voor de uitstekende pizza's. Op het
terrein is een kleine winkel waar je vers brood en andere
basisbenodigdheden kunt krijgen. Het dorp Predazzo, met
vele voorzieningen zoals supermarkten, bakkers, r estaurants
en winkels, ligt op slechts 2 km afstand. Je loopt er in een
half uurtje naar toe, langs het riviertje.

GPS
N 46°18'37" / E 11°37'54"

Route
Neem op de A22 de afslag
Ora, SS48 richting Cavalese/
Predazzo. In Predazzo neem je
de afslag S. Martino di Castrozza. Vanaf daar kun je verder
de campingborden volgen.

Omgeving Een goed uitgangspunt voor fietstochten
en bergwandelingen, in alle gradaties van makkelijk tot
zwaar. Behalve hiken, fietsen en raften kun je in de omgeving
leuke uitstapjes maken en bijvoorbeeld de regiohoofdstad
Trento bezoeken. Maak gebruik van de regiopas; hiermee
krijg je voor een paar euro toegang tot de stoeltjes- en
cabineliften in Valle Fiemme en diverse kastelen en musea.
NOORD-ITALIË

33

Casa Vigna
25

Ceva
grootte 2 plaatsen op 0,6 ha
geopend 01/06 – 30/09

telefoon +39 3468379286
mail info@casavigna.com
web www.casavigna.com

Adres
Regione Al Forte, 12, 12073
Ceva

GPS
N 44°24’20” / E 08°01’43”

Route
Vanaf de A6 Turijn-Savona,
afslag Ceva nemen, richting
Ceva, bij de rotonde rechtdoor, bij stoplicht rechtsaf
over de brug richting Alba.
Op de rotonde richting Alba,
4 km omhoog tot bushokje/
splitsing en net hiervoor links
onverharde weg nemen en
400 meter volgen tot het huis
aan de linkerkant.

Kampeerterrein

Casa Vigna is op 525 meter
hoogte gelegen op de zonkant van een heuvel met eigen
wijngaard. Deze minicamping is in handen van een
Nederlands stel dat in 2011 de stap heeft gezet om te
emigreren naar dit mooie gebied. Er zijn slechts twee
terraskampeerplaatsen die iets in hoogte van elkaar
verspringen. Ideaal voor de echte kampeerder die op
zoek is naar een unieke plek om vakantie te vieren met
veel privacy. Campers of grote bungalowtenten tref je hier
niet aan. Wel is er een ingerichte tent voor twee personen
te huur, en er zijn drie vakantiehuisjes. Casa Vigna is een
voormalige boerderij aan een onverharde weg, het uitzicht op de groene heuvels reikt tot aan de bergen en is
indrukwekkend. Er is een aparte sanitair-ruimte met een
nieuw toilet en douche. Verder is er een eenvoudig
zwembad om af te koelen. Ceva grenst aan de regio Liguria,
dat profiteert van het mediterrane klimaat. In september
worden de Dolcetto-druiven van de wijngaard geplukt, die
een fijne tafelwijn geeft. U
 iteraard is deze wijn ook te
proeven bij de eigenaren Jaap en Astrid. Zij lenen je ook
graag een GPS om mee te nemen bij wandelingen.

Omgeving Deze regio staat bekend om haar wijnen
en ‘langzame’ keuken. Een bezoek aan de Barolo streek
om wijn te proeven of om heerlijke olijfolie aan te schaffen
is een echte aanrader. Ceva is een authentiek stadje waar
veel delicatessen te koop zijn. Iedere woensdag is er
een grote weekmarkt. In de omgeving zijn leuke dorpjes,
zoals Murazzano maar ook een outlet om te shoppen!
NOORD-ITALIË

45

E Maieu
30

Garbagna
grootte 50 plaatsen op 20 ha
geopend 01/04 – 30/09

telefoon +39 03391466287
mail info@campingemaieu.it
web www.campingemaieu.it

Adres

Kampeerterrein De toevoeging ‘piccolo’ aan de

Strada per Ramero 8
15050 Garbagna

naam van deze camping slaat eerder op het aantal
kampeerders en niet op zijn oppervlakte van maar liefst
20 ha. Dat betekent dus dat er volop ruimte en rust te
vinden zijn. Het grootste deel van het terrein bestaat uit
grasvelden en bossen, die de kampeerders ook als
recreatieterrein kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te
picknicken. Het campinggedeelte bestaat uit terrassen,
geschikt voor tenten en caravans. De plaatsen zijn niet
erg groot, maar schaduwrijk. Het eenvoudig ingerichte
terrein ligt ingegoten in zijn natuurlijke, heuvelachtige
omgeving met veel groen. Bij alle eenvoud is het sanitair
van behoorlijke kwaliteit, goed onderhouden en met
warm en koud stromend water. De camping ligt op
loopafstand van het dorpje Garbagna, dat slechts 500
inwoners telt (in de zomer!) en waar je de eerste
levensbehoeften vindt. Al met al een geheime tip voor
de kampeerder die van rust en een tikje primitief houdt.

GPS
N 44°46’55.77” / E 8°59’19.96”

Route
Op de A7 Milano-Genova
neem je de afslag Tortona. Van
hier volg je de weg door het
dal van de Grue tot aan
Garbagna. Iets gemakkelijker
(maar om) is het drie afslagen
verder (Vignole Borbera). Na
het passeren van Borghetta
sla je linksaf richting
Garbagna.

Omgeving

Piemonte heeft veel gezichten: in het
noorden de meren, in het westen het hooggebergte en
in het hart het vrij vlakke stroomgebied van de Po en de
Ticino. Garbagna ligt aan de voet van de Ligurische
Apennijnen, die de grenzen van de Po-vlakte markeren.
De directe omgeving biedt alles wat natuurliefhebbers
te voet of op de fiets zoeken. Kindervertier is er onder
andere in Borghetto (modern zwemparadijs) of aan het
riviertje Borbera te vinden. Een uitstapje naar de fraaie
stadskern van Genova (50 km) is bijna een verplichting.

50

NOORD-ITALIË

Midden-Italië

Agricamp Picobello
Montelparo

81

grootte 18 plaatsen op 3 ha
geopend 01/04 – 30/09
telefoon +39 0734789012
mail info@agricamppicobello.com
web www.agricamppicobello.com

Adres

Kampeerterrein Met hart en ziel en met gezonde

Contrada Cortaglie 2-24, 63853
Montelparo

professionaliteit runt Erna Prins deze wijnboerderij
annex bed & breakfast met minicamping. Tentkampeerders kunnen rekenen op ruime staanplaatsen, verspreid
over vier terreinen met uitzicht op de wijnberg en het
omliggende landschap. Het sanitairgebouw is vrij
nieuw, ruim en schoon. Op hete dagen vind je op dit vrij
open kampeerterrein koelte onder een koude buitendouche. In de afwaskeuken staan ruime koelkasten
waar je de boodschappen kunt bewaren. Ook is het
mogelijk koelelementen in te laten vriezen. Op de tentplaatsen is geen elektriciteit, maar bij het 'greenpoint'
kunnen de apparaten opgeladen worden. Kinderen
hebben een klein opzetbad tot hun beschikking of kunnen
bij de beek gaan spelen. Er is tafeltennis, een speelveld
en een terras. En op een agricampeggio hoort wijn of
olijfolie proeven er natuurlijk bij. Voor wie dat leuk vindt,
heeft de camping ook een gezellig ingerichte Pipowagen
te huur. Bovendien kun je ook een compleet ingerichte
tent boeken.

GPS
N 43°1’38.33” / E 13°33’22.45”

Route
Op de A14 Ancona-Pescara
neem je de afslag Pedaso
en rijdt vervolgens richting
Amandola. Na ca. 21 km in
Val d’Aso di Ortezzano na
een bocht naar links de
tweede afslag rechts richting
Montelparo en na 1,5 km
rechts richting Monterinaldo/
Montelparo. Op de T-splitsing
links naar Montelparo. Na 2 km
rechtsaf de Contrada Cortaglie
in (verkeersspiegel). Picobello
ligt aan het einde van deze
doodlopende weg.

MIDDEN-ITALIË

Omgeving De Italiaanse regio Le Marche mag zich
nog tot het welvarende noorden van Italië rekenen en is
hard op weg om een toeristisch alternatief voor Toscane
te worden, al is het culturele aanbod wat minder. De sfeer
in de kleine stadjes en dorpjes is er echter niet minder
om. Het landschap in de omgeving van de camping is vrij
ruig en afwisselend met velden en bossen over de
stevig glooiende hellingen gedrapeerd.
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