Reisinformatie

Italie Dolomieten
12 tm 24 augustus 2019

Rondreis door de Dolomieten… voor de actieve vakantieganger!
Kamperen geeft altijd garantie voor een bijzondere vakantie. Deze vakantie hopen we 12 dagen te kamperen
op twee verschillende campings in de Dolomieten. Dit prachtige natuurgebied heeft veel te bieden als het
gaat om schoonheid. Maar er zijn ook vele bijzondere activiteiten te doen. Daarnaast zit je wel in Italië en is
het meestal lekker warm weer.
Tijdens deze kampeerrondreis door de Italiaanse Dolomieten zul je vast geen problemen krijgen met het
slapen in een tent, want overdag staat er genoeg op het programma om je 's avonds moe maar voldaan in je
slaapzak te doen kruipen. Met busjes trek je de bergen in, waar je uitgebreid kunt wandelen langs
hooggelegen meren en diepe afgronden. Beklim bijvoorbeeld de Stelvio, een supersteile bergpas met maar
liefst 48 haarspeldbochten. Ontdek je de omgeving liever op de mountainbike of in een kajak? Ook geen
probleem! Voor de waaghalzen is er in de omgeving zelfs de mogelijkheid om te paragliden... Zie jij een
afwisselende rondreis langs oude stadjes en imposante bergreuzen wel zitten? Dan is deze reis in dit
bijzondere gebied echt wat voor jou.
Verblijf
Wildkamperen in 2-persoonstenten. Zelf meenemen: slaapmatje/luchtbed en slaapzak.
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Activiteiten
Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:
• Mountainbiken door de bergen;
• Bezoeken scheve kerktoren onder water bij Reschensee;
• Stelvio Natuurpark bezoeken;
• Wildwater kajakken;
• Bezoeken van historische en bijzondere steden zoals de kuurstad Merano;
• Paragliden;
• Voor de geschiedenisliefhebbers: een grottentocht bij Setsass;
• Bezoek Venetië met de trein. Weliswaar een flinke dagreis maar de moeite waard.
• Bergliften.
Vervoer
•

We vertrekken vanuit Woerden met busjes, die we gedurende de hele reis zullen gebruiken voor
ons vervoer.

Bijzonderheden
Gezondheid:
• Geen bijzondere eisen. Houd rekening met hoge temperaturen in de zomer.
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden
geldig zijn op de datum dat je vertrekt.
Reissom
Inclusief:
• Autohuur
• Brandstof voor 3000 km
• Campinghuur
• Kampeermateriaal (m.u.v. slaapzak en mat/luchtbed)
Exclusief:
• Kosten voor excursies en brandstof ca. 150 euro
• Kosten voor eten en drinken ca. 100 Euro
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