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De vijf mooiste plekken van italië 

Dolomieten:  feest en muziek op “topniveau” 

sterk van smaak: unieke gerechten en wijnen

gastvrije hotels:  vakantie onDer vrienDen
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Vakantie in
italian style

talië staat voor veel mensen synoniem voor mode, stijl, de-
sign, cultuur en Mediterrane keuken. Voeg hier nog eens 
een heerlijk klimaat en prachtige landschappen bij. Mis-
schien wel, zoals Goethe het beweerde,“de meest geze-

gende plek ter wereld”. In de ranglijsten van droomlanden 
uitgegeven door het World Tourism Forum staat het dan ook 
al tientallen jaren op nummer één. Italië is in heel de wereld 
het favoriete vakantieland. Een klein afgebakend gebied dat 
zeer rijk is aan deze opmerkelijke schoonheid en gastvrijheid 
- de trots en aantrekkingskracht van dit land - is echter veel 
minder bekend: de regio Trentino.
Op slechts enkele kilometers van elkaar maakt de poëtische 
schoonheid van de Dolomieten plaats voor de verblindende 
pracht van de talrijke meren, waaronder het grootste en meest 
schilderachtige van Italië: het Gardameer. Fruitboomgaarden, 
perfect bewaarde en gerenoveerde architectuur uit de Mid-
deleeuwen en Renaissance, de stad Trento (in het Nederlands 
ook Trente genoemd) boordevol geschiedenis, maar tegelij-
kertijd promotor van vele hoogstaande cultuurevenementen. 
Maar er is nog veel meer. Trento paradeert al jaren tussen de 
eerste en derde plaats in de ranglijst van Italiaanse steden 
met de hoogste levenskwaliteit. Zijn schoonheid is makkelijk 
te vertellen, te vatten, te smaken.
Het is een schoonheid die alomtegenwoordig is in het hele 
land, bijna zonder uitzonderingen. Toch bemerk je een funda-
menteel verschil in deze regio: in Trentino staat gastvrijheid al 
jarenlang centraal, maar op een compleet andere manier dan 
in de andere Italiaanse toeristische regio’s. Daarom noemt men 
Trentino vaak de “broedplaats” voor ervaring, een laboratorium 
ter beschikking van reizigers. Het natuurschoon, beschreven 
op de volgende pagina’s, is een geschenk dat reeds jarenlang 
door de generaties heen wordt gekoesterd. De mentaliteits-

wijziging die gevolg is van onze geglobaliseerde maatschappij 
werd in Trentino geanticipeerd. Iedereen die werkt in de toeris-
tische sector, elke faciliteit, hotelier, restauranthouder streeft al 
jarenlang een sociale verantwoordelijkheid na waarbij milieu-
behoud, ecocompatibiliteit en duurzaamheid de norm zijn. Hier 
worden bezoekers zich al gauw gewaar van de aandacht voor 
details die je overal terugvindt, wanneer je de plaatselijke culi-
naire specialiteiten proeft in een “trattoria”, wanneer je slaapt 
in een kamer vervaardigd in Alpenden of zilverspar, wanneer je 
wandelt of fietst op de hoge paden door de bossen, wanneer je 
baadt in het Meer van Molveno, dat sinds jaren vernoemd wordt 
als het meest fascinerende meer van Italië.
Maar schoonheid bezit of erf je niet zomaar: ware schoon-
heid moet worden onderhouden, verzorgd en gekoesterd. Deze 
eeuwenoude gewoonte wordt vandaag de dag in Trentino ge-
integreerd met technologie en kennis. Een voorbeeld: enkele 
maanden geleden heeft in Londen een schuimwijn uit Trentino 
de prestigieuze prijs “Best Sparkling Wine” in de wacht ge-
sleept en triomfeerde dus over de champagne. Ook dit is een 
niet overroepen resultaat van een Italian style die op zoek gaat 
naar verrassende excellenties en deze aanbiedt voor een be-
scheiden prijs. Ook een volledig Italiaanse vakantie in Tren-
tino past perfect in dit kader. Het genot om de made in Italy 
stijl en creativiteit te bewonderen, te proeven en uit te proberen 
wordt de leidraad doorheen je verblijf. Geniet van een daguit-
stap tussen prachtige landschappen en fietspaden, of aan een 
meer. Je dag wordt afgesloten door de charme van een aperitief, 
een luxe-diner of traditioneel gerecht in een “trattoria”, of door 
gewoon ontspannend te shoppen. Schoonheid heeft geen prijs, 
maar luxe in Trentino ligt binnen bereik van alle levensgenie-
ters. De inwoners van deze regio zullen je met plezier al hun 
troeven tonen, om samen te genieten.

i
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Een klassieker als vakantiebestemming is de 
“Garda Trentino”, het noordelijke gedeelte 
van het grootste meer van Italië.
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Outdoor

Beklim de Dolomieten via 
eenvoudige wandelpaden 

of echte klimtrajecten. Blijf 
hangen boven de mooiste 

panorama’s van Europa. Duik 
in het meest geliefde meer 
van Italië. Voel je emoties 

als sportieve biker. Je zomer 
wordt onvergetelijk. 

Paradijs 
van land 
en water 

De wandeling tot aan Rifugio 
Segantini is een makkelijke 
maar prachtig uitstap, tot vlak 
bij de Presanella. Niet alleen 
de moeite waard door de 
omgeving waarin je wandelt, 
maar tevens voor de prachtige 
uitzichten over de Gruppo di 
Brenta, die zich ‘s avonds in 
de typische rode tint kleurt.
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 e cijfers over de wandelmogelijkheden in Tren-
tino dwingen beslist respect af: 1165 wandel-
paden (voor zo’n 5843 km), 146 berghutten op 
de mooiste bergtoppen en 238 berggidsen. Tel 
daar nog eens de duizenden km fietspaden of  
mountainbikeroutes bij. In dit Alpengedeelte 
van de provincie liggen 297 meren, waar je 
met de wind mee kan glijden of rustig kan ped-
delen. Beleef ook één van de vele spannende 

raftingafdalingen. Gelegen tussen de Alpen en 
de Middellandse Zee geniet de regio Trentino van 

VaN De DolomieteN tot het GaRDameeR: 
tReNtiNo iS Dé iDeale Plek VooR SPoRt 
eN fitNeSS. om te waNDeleN, BeRGeN 
te BeklimmeN, te fietSeN, oVeR het 
wateR te zeileN of SuRfeN, PRikkeleNDe 
uitDaGiNGeN te BeleVeN zoalS RaftiNG 
of PaRaPeNte.  

op de pagina hiernaast: 
in Val di fassa vertrek 
je van alba di Canazei 
richting Val Contrin, een 
wandeling geschikt voor 
de hele familie. Boven: 
dezelfde vallei beklim je 
met je mountainbike tot aan 
de Col Rodella, met een 
uitzicht dat zich uitstrekt 
van de Sassolungo tot de 
marmolada. 

d
een buitengewone natuurcombinatie van 
land en water. De spitse toppen van de Dolo-
mieten, het groen van de weiden en bossen, 
het blauw van de meren en rivieren - en dit 
alles schitterend onder de zon - en je bekomt 
het recept voor dé ideale plek om te sporten. 
Maar wel met een geheim Italiaans ingredi-
ent: culinaire pauzes met bubbels en wijn. 

Een wereld van land 
Wie houdt van trekking ontdekt de schoon-
heid van dit landschap. Frédéric Gros, in zijn 
boek Wandelen. Een filosofische gids, ver-
klaart dit als volgt:“Traagheid is in perfecte 
overeenstemming zijn met de tijd, zodat de 
seconden parelen, druppelsgewijs vallen, als 
een regentje op de steen. Het uitrekken van 
de tijd verdiept de ruimte”. In Trentino geniet 
je van 6.000 km wandelplezier. Voor ieder 
wat wils: van familiewandelingen tot trajecten 

voor ervaren bergwandelaars. Vele zijn be-
schermde natuurgebieden: de drie parken 
Stelvio, Paneveggio - Pale di S. Martino, Ada-
mello – Brenta, en bijna 500 beschermde ge-
bieden. De klassieke wandeling - de tour van 
de vijf meren bij Madonna di Campiglio, 
kronkelt tussen de ongerepte natuur van het 
Natuurpark Adamello – Brenta en leidt naar 
een adembenemend uitzichtpunt waar de vijf 
meren elkaar raken: Ritorto, Serodoli, Gelato, 
Nero en Nambino. De “Dolomiti di Brenta 
Trek” is een spectaculaire trektocht die vol-
ledig rond de Brenta-groep loopt, en de val-

De spannende Bike Parks 
Een waar paradijs voor bikers. Een mengsel van natuur 
en pure adrenaline: onverharde wegen, sprongen, 
afdalingen op volle snelheid. In Trentino wordt de lijst 
met mountainbike-parken steeds langer en langer. Bike 
Park Valbiolo bij Passo Tonale is net voltooid. Het heeft 
een makkelijk parcours dat perfect is voor beginners, een 
middengraad-parcours rijk aan hobbels, parabolen en 
bijzondere north-shores, en zelfs een piste voor de meest 
ervaren riders. Het nieuwe Brenta Bike Park, met de 4 
kilometer lange Sfulmini piste, gaat van 2.100 m bij Doss 
del Sabiòn, boven Pinzolo, tot 1.500 bij Prà Rodont, vol 
met sprongen, drops en houten overbruggingen. En de 
beklimming gebeurt zonder inspanning, in de stoeltjeslift 
met vier zitplaatsen. Wanneer je boven aankomt, op 
het natuurlijk uitzichtpunt van Doss del Sabiòn, wacht 
er een spectaculair panorama op je, van de Dolomiti di 
Brenta tot de besneeuwde toppen van de Adamello en 
Presanella. Deze nieuwe Bike Parks vullen de reeds 
in Trentino bestaande parken aan, zoals Bike Park 
Lavarone, in het hartje van de Alpe Cimbra, San Martino 
Bike Arena, met twee downhill trajecten Tognola 1 en 
2, Val del Diaol, één van de meest beroemde downhill 
parcoursen van 4,5 km, Fai della Paganella, waar 
belangrijke wedstrijden worden gehouden, Fassa Bike 
Park, en het downhill parcours van Val di Sole.  
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Sassopiatto tot aan Catinaccio, zelfs Latemar, 
Lagorai en de Pale di San Martino. De Berg-
hut Fuciade bereik je na een aangename wan-
deling boven de Passo di San Pellegrino. Dit 
huisje in hout en steen kijkt uit op de “Pale”, 
met op de achtergrond de Cima Uomo, Cime 
Cadine en Punta Cigolé. Hun overheerlijke 
recepten zijn geïnspireerd op de Italiaanse 
traditie en landbouwcultuur. Proef de ravioli 
met wilde peren. Indien je meer houdt van 
langere wandelingen, kies dan in de “Dolo-
miti Panorama Trek” voor het spectaculaire 
traject tussen Ciampedie en Campitello di 
Fassa. Met de stoeltjeslift beklim je de Ciam-
pedie, een met gras bedekte hoogvlakte boven 
Vigo di Fassa die door de valleibewoners 

reeds eeuwenlang “Gods Veld” wordt genoemd. Van hieruit geniet je 
van een prachtig panorama: je blik vliegt over de Catinaccio, Torri del 
Vajolet en Dirupi di Larsec. Je wandelt op een vlak pad, omringd door 
de geur van larix- en sparrenbomen, tot aan de Gardeccia berghut, om 
dan verder te klimmen tot de Vajolet berghut, gelegen op een indruk-
wekkend natuurlijk terras op 2.242 meter, waarover de Punta Emma 
waakt. Van hier is het traject geschikt voor zowel groot als klein. Wat 
moeilijker, maar de moeite waard, is de tocht naar de scenografische 
Torri del Vajolet, een ware mythe voor klimmers, tot aan Passo Anter-
moia, Ruf de Duron, om vervolgens af te dalen tussen de bossen en 
weiden van Campitello. Voor een culinaire stop kan je terecht dicht 
bij Ciampedie in de berghut Negritella, gelegen vlak voor de indruk-
wekkende Larsech bergwand. Gebouwd in de jaren ’50 door de groot-
vader van de huidige eigenaar, Alessandro Benamati, werd deze hut 
genoemd naar de wilde orchidee die hier de velden een rood gestipt 
kleurtje geeft. Dit is een unieke plek waar de plaatselijke atmosfeer 

leien Val di Non, Val di Sole en Val Rendena 
doorkruist tot aan de hoogvlakte van Paga-
nella. Deze omvat een Expert-traject, voor de 
geoefende klimmer, en een Country-traject, 
makkelijker en beneden in het dal. Ook de 
keuze voor de “Dolomiti Panorama Trek”, 
een aaneenschakeling van parcoursen die de 
valleien Val di Fassa, Val di Fiemme en San 
Martino di Castrozza met elkaar verbindt, is 
een trefzekere. Totaal 200 kilometer, maar je 
kan de volledige tour ook in korte of langere 
trajecten opdelen. Van overal kan je prachti-
ge panorama’s - net ansichtkaarten - aan-
schouwen, plus de bergtoppen van de majes-
tueuze Marmolada tot aan Sass Pordoi, van 

Trail running
Trail running is een ware hype. Officiële cijfers bestaan er nog niet, maar 
het aantal liefhebbers van deze discipline, zeer populair in Europa, 
is ook in Italië enorm gestegen. De langeafstandsdisicpline vereist 
voldoende training, kracht en uithoudingsvermogen. Ook Trentino heeft 
vele trajecten waar je kan lopen in de ongerepte natuur tussen bossen, 
vlaktes en bergen. Verder worden er loopevenementen georganiseerd, 
die steeds meer deelnemers aantrekken. “Dolomiti di Brenta Trail”, 64 km 
langs de mooiste en meest panoramische paden in Dolomiti di Brenta, 
of “Sellaronda Trail”, meer dan 50 km rond de Sella-groep.

onder: vertrek voor een 
wandeling te paard vanuit 
één van de vele maneges 
en word volledig omringd 
door de natuur. hiernaast: 
running of orienteering 
(oriëntatieloop) tussen de 
velden en bossen van Vanoi, 
dicht bij Primiero, dat niet 
voor niets het groene hartje 
van trentino wordt genoemd.

In Trentino, net zoals in heel Italië, is het niet moeilijk om 
er goed uit te zien. Voor de juiste look zelfs tijdens het 
lopen, fietsen of wandelen is het geheim beroep te doen 
op de beste Italiaanse merken. Een prima voorbeeld is 
“La Sportiva” uit de Val di Fiemme, dat belandde op de 
voorpagina van het Amerikaanse tijdschrift Business 
Week. Het bedrijf is gespecialiseerd in berguitrustingen, 
maar de running schoenen zijn ook perfect als 
sneakers in de stad (www.sportiva.com). Ook Montura 
di Rovereto mikt op kwaliteit en performance voor alle 
bergaccessoires. Om te lopen suggereren zij elegante 
jasjes in waterafstotend textiel met daarop reflecterende 
afdrukken voor de veiligheid (www.montura.it). Hoge 
prestaties, maar felle kleuren voor wielrennerschoenen 
van Diadora, historisch merk uit Italië (www.diadora.com). 

Elegante running

▲▲▲
italian stYle
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het SPeCtaCulaiRe 
GaRDameeR, om 
te BewoNDeReN 
eN te oNtDekkeN 
PeR fietS. 
BijNa 2 miljoeN 
fietSeRS PeR jaaR 
DooRkRuiSeN oNze 
fietSPaDeN, VooR 
meeR DaN 430 km 
fietSPlezieR. 
De elektRiSChe 
fietS iS eeN eChte 
hyPe GewoNDeN, 
maaR ook De 
mouNtaiNBike iS 
eNoRm iN tRek. 

emoties gegarandeerd 
tijdens de mountain & Garda 
Bike, een tour van meer 
dan 200 kilometer (die je 
ook in stukjes kan afleggen) 
door adembenemende 
landschappen, het 
Gardameer, de Valle di 
ledro, Valle dei laghi, 
monte Bondone en momte 
altissimo. 
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en Lagorai, die de vallei van bovenaf domine-
ren. Zij zijn prachtig op elk ogenblik van de 
dag, maar vooral bij zonsondergang, wanneer 
ze de typische roze kleur verkrijgen. Zodra je 
Soraga voorbij bent, word je betoverd door de 
intens groene kleur van het meer van Pezzé. 
In Moena zal je opkijken van de oude kerk 
van San Volfango, met fresco’s uit de 15de 
eeuw. Rij verder langs de bloemenvelden van 
Val di Fiemme, van Predazzo tot Cavalese, 
over ijzeren bruggetjes en door verlaten stati-
ons, een getuigenis van de oude spoorweglijn 
die werd omgevormd tot een fietspad. De na-
tuur en bijdrage van de mens zorgen voor een 
prachtig landschap waar omgeploegde velden 
worden afgewisseld met groene weiden en 
keurig onderhouden bossen. In Cavalese is 
het historische paleis van de “Magnifica Co-
munità” van Val di Fiemme een bezoekje 
waard. Deze organisatie, opgericht in de 12de 
eeuw, heeft eeuwenlang het natuurpatrimo-
nium beschermd. Dit fietstraject is geschikt 
voor iedereen, dankzij de handige service 
Bike Express Fassa – Fiemme, een autobus 
met aanhangwagen voor fietsen en fietsuit-
rustingen. Klein en groot houden van een pit-
stop in Pera di Fassade in de recente agritu-
rismo “Agua Biencia”, wat witte arend 
betekent in het Ladinisch, de plaatselijke 
taal die afstamt van het Volkslatijn. Dit vol-
ledig houten huis heeft 9 hotelkamers en een 

restaurant waar excellente gerechten worden bereid, met ingrediënten 
afkomstig uit de stallen of velden rondom: goudreinetten, boter, kazen 
en runderfilet. Maar de allerlaatste trend in Italië is beslist de elektri-
sche fiets. Zo hebben vooral de nieuwe elektrische mountainbikes 
toeristen en bezoekers verleid, door hen een handje - of beter gezegd 
voetje - toe te steken tijdens zware beklimmingen, zonder dat het 
sportieve genot wordt ontnomen. Dit succes wordt ook bevestigd in 
Valsugana, Val di Non en Lagorai, waar je makkelijk e-bikes kan hu-
ren en opladen via het netwerk Movelo (www.movelo.com). Ook de 
mountainbike, perfect om je te verplaatsen tussen de bossen en op 
onverharde paden, is steeds meer in trek. In Trentino ontstonden dan 
ook nieuwe verkeersregels die als doel hebben dit ongerept territori-
um - een waar fietsparadijs - te valoriseren. Voor de liefhebbers zijn er 
bij de plaatselijke toeristendienst APT gedetailleerde kaarten be-
schikbaar met de talrijke trajecten. Zo heb je de Dolomiti di Brenta 
Bike, in het beschermde Natuurpark van Adamello Brenta, met de 
twee varianten: Expert, voor de sportieve bikers en Country, voor de 
hele familie. Of Dolomiti Lagorai Bike, met meer dan 1.100 parcour-
sen tussen Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza, 
Valsugana en de hoogvlakte van Piné. Emoties gegarandeerd voor de 

Wereldkampioenschappen 
Mountainbike 2016 
Downhill, four-cross, trials. Deze disciplines zullen je 
entertainen tijdens de Wereldkampioenschappen in 
2016, van 7 tot 11 september in Val di Sole. De vallei van 
Trento, met het dorpje Daolasa di Commezzadura, is al 
jarenlang terrein voor de belangrijkste mtb-wedstrijden. 
Hier werden reeds in 2008 de wereldkampioenschappen 
georganiseerd, gevolgd door 4 Wereldbekers tussen 
2010 en 2013, de European Downhill Cup in 2014 en 
de Finale van de Wereldbeker in 2015. Deze lijst met 
topevenementen getuigt van de status van Val di Sole 
als referentiepunt voor liefhebbers van “dikke banden”. 

op de pagina hiernaast: 
onder de vele klimgebieden 
in trentino steekt Val San 
Nicolò uit boven alles. 
Boven: rij met de fiets langs 
de scenografische oevers 
van de meren van trentino. 
het ledromeer.

Mountain & Garda Bike, een tour van meer dan 200 km (die je ook 
kan opdelen) tussen adembenemende landschappen, het Gardameer, 
Valle di Ledro, Valle dei Laghi, Monte Bondone en Monte Altissimo. 
Het kringvormig hoofdtraject wordt verrijkt met honderden km side 
trails. Een voorbeeld hiervan is het hooggelegen traject van Valle dei 
Laghi, dat kronkelt tussen oude kerkjes, waterspiegels, kastelen, 
wijn- en olijfboomgaarden, waar unieke wijnsoorten en beroemde 
grappa’s ontstaan. Een rit met prachtige panorama’s, zoals dat bij Ran-
zo en richting Vezzano. Je rijdt op een weg tussen de rotsen en je blik 
vliegt over het meer van Toblino, naar Cavedine, met op de achter-
grond het kasteel van Arco en het Gardameer. Niet te missen is een 
kleine omweg naar de Cantina di Toblino te Sarche, bekroond tijdens 
de laatste Vinitaly-beurs, met verkooppunt (dat zijn wijnen verzendt 
naar heel Europa), de Hosteria, open ‘s middags en ‘s avonds, en 
wine tasting zelfs in het Engels, Duits en Spaans.

met de tijd onveranderd bleef: proef de home 
made voorgerechten bereid op de stube. De 
overgang van trekking naar alpinisme is een 
kleine stap. De Pale di San Martino, met zijn 
hoogplateau van grillige naakte rotsen, om-
ringd door bergspitsen en steile wanden, zijn 
een onweerstaanbare attractie voor klimmers. 
Wie eens wil proberen of wie reeds een be-
hoorlijk niveau heeft bereikt, kan terecht bij 
de scholen, waar ervaren gidsen je bijstaan. 
Stel jezelf op proef op de bekende Via dello 
Spigolo del Velo of op de klassieke Buhl op de 
Cima Canali. Tijdens de afdaling tussen de 
bossen van Val Canali kom je terecht in Cant 
del Gal, al jarenlang een plek voor alpinisten. 
Hier word je onmiddellijk verwelkomd met 
een warm onthaal, in het 3-sterrenhotel en 
restaurant dat je de typische producten van 
de zone voorschotelt, zoals de pittige belegen 
“stinkkaas” Puzzone di Moena, één van de 
beste Italiaanse kazen. Je kan zelfs in de spo-
ren van Paus Wojtyla treden, een fervent lief-
hebber van de regio Trentino, en de gletsjer 
van Adamello beklimmen tot aan de berghut 
Caduti. Deze werd gebouwd in 1927 in het 

eeN DiCht NetweRk aaN waNDelPaDeN looPt DooR 
tReNtiNo, zowel GeSChikt VooR wie oP zoek iS 
NaaR eeN eeNVouDiGe toCht, alS VooR wie zijN 
PRima uithouDiNGSVeRmoGeN wil teSteN. keuze 
GeNoeG DuS, meDe DaNkzij De VooRStelleN VaN 
De GiDSeN eN uitBateRS VaN De BeRGhutteN

hooggebergte, op één van de meest majestueuze plekken van de Al-
pen, en mocht tweemaal Giovanni Paolo II en ook de Italiaanse Presi-
dent van de Republiek, Sandro Pertini, verwelkomen. Trentino is ook 
prefect voor tweewielers. Per jaar passeren er zo’n twee miljoen fietsen 
over de fietspaden van de regio. Deze cijfers zijn niet te verwonderen, 
gezien de fiets de allerlaatste Italiaanse hype is, maar wij ondersteu-
nen dit nog eens met 430 kilometer fietspaden. Je rijdt tussen milde 
bergtoppen en groene weiden, tussen bomen en pittoreske dorpjes, op 
veilige wegen uitgerust met speciaal aangelegde bruggen, kruisingen 
en een adequate wegmarkering. Een voorbeeld hiervan is het fietspad 
van Dolomiti di Fiemme en Dolomiti di Fassa, 48 kilometer tussen 
Alba di Canazei en Molina di Fiemme. Het traject loopt over een 
ogenschijnlijk vlak gebied met enkele dalingen en weinige stijgingen 
langs de bergrivier Avisio. Dit is tijdens de winter het parcours van de 
Marcialonga, een bekende internationale langlaufwedstrijd. Rij rich-
ting zuiden tussen larix- en sparrenbossen tot aan Pozza di Fassa. Bij 
de afdaling wordt de vallei steeds breder en zal je blik worden gevan-
gen door de grillige toppen van de Sassolungo, Catinaccio, Monzoni 
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wateR maakt 
iNteGRaal Deelt uit 
VaN De SChooNheiD 
VaN tReNtiNo. 
lekkeR luieReN aaN 
De oeVeRS of lieVeR 
SPoRteN? zwemmeN 
iN kRiStalhelDeR 
wateR of zeileN 
BoVeN oP De 
wateRSPieGel, GoeD 
VooR DuizeNDeN 
liefheBBeRS Die elk 
jaaR laNGSkomeN. 
of VeRkieS 
je wiNDSuRf, 
RaftiNG, kajak of 
hyDRoSPeeD.

op het Gardameer zeil of 
windsurf je van februari tot 
november, dankzij het milde 
klimaat en de plaatselijke 
wind, ora genaamd, die 
stabiel en elke dag van de late 
morgen tot de late middag
van zuid naar noord blaast.
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Rifugio fuciade
Berghut met antieke 
en rustieke meubels, 
bereikbaar te voet
Loc. Fuciade, Moena,
tel. 0039 0462 574281

Negritella
Eerder een klein 
hooggelegen hotel, dan 
een berghut
Loc. Ciampediè Pera, 
Pozza di Fassa,
tel. 0039 0462 7600276
www.negritella.net

Cant del Gal
Dankt zijn naam aan de 
auerhoen, verspreid in dit 
ongerepte gebied 
Loc. Val Canali 1, Tonadico,
tel. 0039 0439 62997
www.cantdelgal.it

agritur agua Biencia
Verzorgd agriturismo met 
kamers, wellness-centrum 
en restaurant 
Località Ramon, Pozza 

adressen  

di Fassa, cell. 0039 
345 2865410, www.
agrituraguabiencia.it

Cantina toblino
Producent van bekroonde 
wijnsoorten; shop, 
restaurant en wine tasting 
Via Longa 1, Sarche di 
Calavino, tel. 0039 0461 
564168, www.toblino.it

Rifugio Croz altissimo
Op 1.430 m in de “Dolomiti 
di Brenta” Valle delle 
Seghe, Molveno 
tel. 0039 3397982922
www.rifugiocrozaltissimo.it

antica Bosnia
In een oude boerderij 
gebouwd rond 1400, 
traditionele recepten Via 
Paganella 7B, Molveno
tel. 0039 0461586123

www.visittrentino.it/
mag-meren, visittrentino.
it/mag-wandelen, 
visittrentino.it/mag-fietsen

De 297 meReN VaN tReNtiNo GeVeN eeN 
Blauw kaRakteR aaN De ReGio. alleN 
met zuiVeR wateR. iN wel 20 eRVaN 
kaN GezwommeN woRDeN, eeN waaR 
PaRaDijS VooR GRoot eN kleiN.  

op de pagina hiernaast: 
kinderplezier gegarandeerd 
in de meren van trentino. 
hier kan je zwemmen en 
duiken zonder gevaar. zoals 
in het meer van Caldonazzo. 
Rafting in de bergrivieren 
geeft je pure emotie, maar 
wel op een veilige wijze. 
Boven: het molvenomeer is 
een echte parel.

Een wereld van water
Trentino heeft met z’n 300 meren ook een blauw karakter. Allen verschil-
lend qua afmetingen, hoogte, flora, fauna en temperaturen hebben ze 
de zuiverheid van het water als gemene deler. In wel 20 ervan kan ge-
zwommen worden. Een klassieker is “Garda Trentino”, het noordelijke 
gedeelte van het grootste meer van Italië. Dankzij het milde klimaat, dat 
eerder lijkt op dat van Capri dan op het Noord-Italiaanse klimaat, is het 
gebied net een Mediterrane hoek gelegen tussen de bergen. De reeds in 
de 19de eeuw bekende wellness oorden Riva del Garda en Torbole wor-
den gekarakteriseerd door marine invloeden en groene heuvels begroeid 
met citroen-, palm-, laurier- en olijfbomen. Hier modelleert de wind het 
water, een invitatie voor zeil- en surfliefhebbers. Klimmers uit heel Eu-
ropa worden dan weer aangetrokken door de grillige toppen boven Arco. 
Ook in Valsugana zijn de meren één van de grootste schatten, ideaal 
om te zeilen en windsurfen, maar ook om te kajakken, waterskiën en 
zwemmen. Caldonazzo en Levico, met de schoonste waters in Italië, zijn 
ook bestemmingen voor wie houdt van cyclotoerisme, met het 80 kilo-
meter lange adembenemende en beschermde traject tot aan Bassano del 
Grappa. Sport, traditionele keuken en relax zijn eigen aan een andere 
beroemde waterspiegel in Trentino: het Molveno meer. Dit is de ideale 
plek, gedomineerd door de Dolomieten en omringd door bossen en wei-
den, voor wie houdt van de bergen, maar ook van waterpret. Perfect voor 
wie tijdens de zomer zijn batterijen weer oplaadt door te sporten en te be-
wegen. Het Molveno meer nodigt je uit om te surfen, zeilen en kajakken 
en geniet al zes opeenvolgende jaren van de “5 zeilen” van de Legambi-

vlieg eraf, naar boven, en geniet van het uitzicht over de toppen van de 
Dolomiti di Brenta. Land zachtjes op de oevers van het Molveno meer. 
Voor wie liever bij het meer blijft, zijn er 12 hectaren groene strandwei-
den, waar je rustig kan zonnen na een duik in het zuivere en heldere wa-
ter. Het avondmaal kan je reserveren in de Antica Bosnia, een typische 
trattoria uit Trentino, gelegen in een oude boerderij gebouwd rond 1400. 
De eigenaars, de gastvrije familie Donini, zorgen voor een unieke sfeer 
en heerlijke gerechten. Blauw blijft de overheersende kleur, ook voor de 
volgende sprankelende uitstap. De bergrivier Noce, in Val di Sole, werd 
door National Geographic geclassificeerd als enige Europese rivier in 
de ranglijst van de tien beste waterstromen ter wereld voor rafting. Ook 
Lonely Planet bevestigt zijn faam als beste rafting rivier op het Oude 
Continent. Dit 28 kilometer lang bevaarbaar traject, van mei tot septem-
ber, is suggestief en garandeert een emotievolle afdaling. Zowel de stroo-
mversnellingen als de meer kalme delen zijn door iedereen bevaarbaar, 
zelfs door wie nog geen ervaring heeft.

ente en Italiaanse Touring Club en werd tevens 
voor twee opeenvolgende jaren bekroond met 
de titel van “Beste meer van Italië” . Blijf je lie-
ver op het land? Ga dan klimmen, lopen of volg 
de fascinerende trekkingparcoursen. Bijvoor-
beeld de tocht naar Rifugio Croz (1.480 m) op 
de Monte Altissimo: door de weiden heen bij 
Piof en de beboste hoogvlakte van Pradèl be-
reik je deze berghut na circa 2,5 uur. Op de top 
geniet je van een adembenemend panorama. In 
het restaurant worden je inspanningen beloond 
met de heerlijke smaak van tagliatelle met pad-
denstoelen. Op de hoogvlakte van Pradel, bij 
de didactische boerderij Malga Tovre, wacht er 
een verrassing voor wie wil: een vlucht met een 
parapente. Beklim deze licht hellende wei en 
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Heerlijke gerechten 

Innovatie, traditie en 
Michelinsterren. 

De keuken van de regionale 
chefs heeft de smaak uit 
de bergen gecombineerd 

met geraffineerde zeldzame 
tarwesoorten, olijven en 

wijnen. Beter dan champagne.

Pasta, 
olijfolie, 

en bubbels

Spaghetti met Ferrari Perlé 
Trentodoc uit Locanda 
Margon is een creatie die 
de meest hoogstaande 
ingrediënten uit Trentino 
combineert met Italiaanse 
culinaire excellentie 
(www.locandamargon.it) 



22 23

et zomerlicht benadrukt de schoonheid van de 
landschappen, de aroma’s die uit de met ster-
ren bekroonde keukens of berghutten komen 
getuigen van de “overtreffende smaak” van 
dit gebied. Overheerlijk Trentino, een ervaring 
van puur genot geschonken door een vrijgevige 
aarde die met zorg en aandacht door de plaat-
selijke bevolking wordt gekoesterd, zodat de 
natuurlijke grondstoffen worden omgevormd 
tot een mand boordevol Italiaanse eersteklas-
gerechten. Kazen zijn aromatisch, roomijs is 

ambachtelijk, pasta wordt al meer dan honderd jaar bereid met water 
uit de bergtoppen, extra vierge olijfolie respecteert een antieke tra-
ditie, net zoals de wijnen en grappa’s. Van tafel tot tafel en producent 
tot producent ontdek je de dolce vita van smaken uit het hooggebergte 

De gaSTronoMIe uIT TrenTIno onDerScheIDT 
zIch Door een bIjzonDer kenMerk: hIer 
overheerSen nIeT De gebruIkeLIjke 
cuLInaIre gewoonTeS uIT heT aLPengebIeD, 
Maar weL De SPecIFIeke aTTenTIeS eIgen 
aan De ITaLIaanSe keuken, waar De PaSTa 
uITbLInkT, wIjn en kruIDen cenTraaL STaan, 
en ook vIS worDT gewaarDeerD. 

boven: de creaties van Stefano ghetta, chef van L chimpl da 
Tamion, in vigo di Fassa, verhullen bizarre maar heerlijke 
combinaties (Str. de Tamion, tel. 0039 0462 769108). 

hiernaast: chef alessandro 
gilmozzi, één van de beste koks 
uit Trentino. In zijn keuken staat 
innovatie centraal. Probeer het uit 
in el Molin di cavalese  (P.za cesare 
battisti 11, tel.0039 0462340074).

mag er nooit een tikkeltje olie ontbreken. 
Extra vierge olie van Garda Dop heeft een 
licht fruitige en pikante toets, met een aroma 
van amandelen en hooi.
Antieke olijfbomen groeien in de olijfboom-
gaarden op de heuvels rond Riva del Garda, 
Arco, Nago, Torbole, Tenno en Dro, dorpjes 
met een klimaat en temperatuur dat overeen-
stemt met dat van Capri. De olijven worden 
manueel geoogst en vervolgens verwerkt in 
een oliepers. Olie-extractie gebeurt bij een 
gecontroleerde temperatuur (30 graden) en 
uitsluitend met behulp van mechanische 
technieken, zodat de oliekwaliteit integraal 
behouden blijft. Een consortium behoedt 
zich over de kwaliteit en waarde: op de web-
site www.oliogardadop.it kan je controleren 
welke producten er deel van uitmaken, alvo-
rens je voorraad olijfolie aan te kopen. Het 
coöperatieve vennootschap Agraria Riva del 

H
en aroma’s van bossen en weiden. Onder de 
hoofdrolspelers van de “Strada dei Formaggi 
delle Dolomiti”, die loopt tussen Val di Fiem-
me, Val di Fassa en Primiero, vind je het 
Slow-Food-logo terug, een belangrijke orga-
nisatie die de Italiaanse gastronomische cul-
tuur valoriseert. Zoals de Puzzone di Moena, 
met zijn typische sterke geur, of de Botiro, 
een kostbare boter met een verregaande ge-
schiedenis: reeds in de tijden van de Repu-
bliek San Marco kwam de beste boter die je 
kon kopen in Venetië uit Primiero. Maar de 
meest bekende en gewaardeerde is beslist 
Trentingrana, vervaardigd uit stremsel, zout 
en melk, zonder bewaarmiddelen. Zijn smaak 
heeft hij te danken aan het gezonde voeder in 
de bergen en het feit dat de kaas met passie 
wordt bewerkt in koperen bakken, om dan uit 
te rijpen gedurende 18 à 24 maanden. Een 
product met beschermde oorsprongsbena-
ming (DOP) dat zeer gewaardeerd wordt in 
Italië. Je kan hem kopen bij de kaasprodu-
centen zelf, waar je soms de bewerking kan 
bijwonen, of in de speciale winkeltjes voor 
fijnproevers. Casa del Formaggio Dalla Gia-
coma in Pozza di Fassa is gespecialiseerd 
in de kaassoorten uit Trentino, die steeds 
meer en meer op prijs worden gesteld door 
de echte kenners. Hier kan je meer dan hon-
derd soorten kopen. Steeds in Val di Fassa, in 
de Pastificio Boninsegna van Canazei vind je 
niet enkel lekker brood, confituur en honing, 
maar ook pasta van de Pastifico Felicetti: 
spaghetti, linguine en pennette.
Al meer dan honderd jaar produceert dit fa-
miliebedrijf uit Val di Fiemme zijn pasta’s 
volgens traditionele methoden en met ge-
bruik van biologisch geteelde producten. Een 
overheerlijke pasta die eerbied toont voor het 
meest typische ingrediënt uit de Italiaanse 
keuken en daarom ook door de beroemdste 
chefs in Italië wordt gebruikt. Wie ‘pasta’ 
zegt, zegt immers ‘Italië’: vanaf de 17de 
eeuw werd dit voedingsmiddel, perfect al 
dente en met heerlijke sauzen, dé maaltijd 
bij uitstek. Met of zonder saus, op je pasta  

Garda ontstond als een slim mengsel van traditie en innovatie en 
stelt de olie van zo’n 1200 olijfproducenten te koop. De olijfpers 
Madonna delle Vittorie te Arco produceert de bekroonde extra vier-
ge Monocultivar Denocciolato. Een prima selectie van olijfolie uit 
Trentino vind je ook bij Ballardini, de ideale plek voor smulpapen 
in Madonna di Campiglio. Hier koop je berghoning, bosbessenjam, 
appelsap uit Trentino DOP, polentameel, waaronder de speciale 
Storo polenta. Van Avio tot San Michele all’Adige lopen zo’n zestig 
km wijngaarden die oorsprong geven aan bekroonde rode wijnen en 
schuimwijnen. Ontdek de wijnroute “Strada dei vini”, één van de 
oudste en meest interessante in Italië, en bezoek de vele opeen-
volgende wijngaarden, wijnproducenten en oude kastelen. Dit is de 
streek van de meeste wijnsoorten uit Trentino. Neem nu bijvoorbeeld 
de Teroldego Rotaliano, een prachtige rode wijn, en de gelauwerde 
schuimwijn Trentodoc, een perfecte concurrent van de champagne 
(en mogelijke overwinnaar).
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casa del Formaggio
Dalla giacoma
De meest begeerde 
kazen
Piaz del Malghèr 4, 
Pozza di Fassa
tel. 0039 0462763688

Pastificio boninsegna
Biologisch brood en 
plaatselijke zoete 
specialiteiten
Streda De Costa 25, 
Canazei,
tel. 0039 0462602570

agraria riva Del garda
Olie, maar ook kaas, 
charcuterie, honing, alles 
Via directe afzet
Via S. Nazzaro 4, 
Riva del Garda
tel. 0039 0464552133

Madonna delle vittorie
Bijzondere extra vierge 
olie van ontpitte olijven 
Via Linfano 81, Arco,
tel. 0039 0464505432

ballardini
Typische streekproducten
Piazza Brenta Alta 21, 
Madonna di Campiglio, 
tel. 0039 0465441056

cavit
Wijnen met klasse 
Via del Ponte 31, Ravina, 
tel. 0039 0461381711
www.cavit.it

azienda agricola gino 
Pedrotti
Vin Santo dessertwijn 
van hoge kwaliteit en 
biologisch gecertificeerd 
Via Cavedine 7,  
Pietramurata, 
tel. 0039 0461 564123

Malga Panna
In de jaren ‘50 een 

berghut, nu een met 
Michelin ster bekroond 
restaurant
Via Costalunga 56, 
Moena, 
tel.0039 0462 573489
www.malgapanna.it

Dolomieu
Creativiteit in een keuken 
met ster
Via Castelletto Inferiore 
10, Madonna di Campiglio 
tel. 0039 0465443191
www.dvchalet.it

osteria de l’acquarol
Eenvoudige gerechten, 
maar rijk van smaak 
Via Nazionale, 42, 
Panchià, 
tel. 0039 0462813082
www.osteriadelacquarol.it. 

chalet Prà delle nasse
Restaurant en roomijs
Via Cavallazza 24, 
San Martino di Castrozza, 
tel. 0039 0439768893
www.ristorante-da-anita.
com

baite di Prà
Twee berghutten in 
Alpenstijl met typische 
gastvrije sfeer 
Loc. Pra, Val di Borzago, 
Spiazzo Rendena, 
cell. 0039 3480025707
www.baitedipra.it. 

agritur el Mas
Landbouwbedrijf met 
restaurant en 7 kamers 
Strada de Saslonch 175, 
Moena,
tel. 0039 0462574221
www.agriturelmas.it

www.visittrentino.it/
mag-genieten

cialde di baccalà en stinco di maialino glassato aan. Een Michelin-
ster gaat tevens naar de creativiteit van Enrico Croatti, de chef van 
Dolomieu. Hij tovert “0 km” grondstoffen om tot meesterwerken qua 
smaak en lichtheid en gebruikt een specifieke bereidingswijze: lang 
en op lage temperatuur, om de voedingsbestanddelen optimaal te be-
houden en vet te elimineren. Antieke recepten en nieuwe smaken 
versmelten in het sfeervolle Osteria de l’Acquarol in Val di Fiemme. 
De keuken van de veelbelovende chef Alessandro Bellingeri wordt 
gekenmerkt door eenvoud. Trentino staat ook bekend om roomijs, be-
reid uit bergmelk en inheems fruit. Een prima gelato kan je proeven 
op het terras van Chalet Prà delle Nasse, bereid door Michele Corona.
Ook de restaurants in de agriturismi zijn uitstekend. Fruit, groenten 
en vleeswaren komen uit de moestuin, velden en omliggende stallen. 
In Spiazzo, gelegen in de hoogte van Val Rendena, ligt Baite di Prà, 
een charmante agriturismo, waar elk gerecht wordt bereid volgens 
traditionele recepten en met producten uit het landbouwbedrijf. In 
Val di Fassa mag je het nieuwe El Mas, in Moena, niet missen. Antiek 
hout, stenen vloeren en een grote haard geven een speciale sfeer. Je 
kan zelfs in de stallen de paarden, koeien, varkens en ezels bezoeken. 
Overnachten in alle stilte kan vanaf dit jaar in één van de 7 kamers. 

adressen In Londen heeft Cantine Ferrari de presti-
gieuze prijs “Sparkling Wine Producer of 
the Year” in de wacht gesleept tijdens de 
internationale wedstrijd “The Champagne 
and Sparkling Wine World Championships 
2015”, en positioneerde zich dus in de 
ranglijst vóór twee champagneproducenten. 
Het landgoed betreden van een prestigieus 
wijnbouwbedrijf is een ware emotie. Bij het 
Toblino meer vind je de zetel van het coöpe-
ratieve vennootschap Cavit: Maso Toresella. 
Dit domein, gelegen op een schiereiland, is 
omringd door olijfbomen en heeft een erf-
goed uit de 16de eeuw. Met reservering kan 
je een bezoek brengen aan de wijngaarden 
en wijnkelders en de creaties van het bedrijf 
proeven, zoals de schuimwijn Trentodoc Al-
temasi Riserva Graal.
Wie houdt van dessertwijnen kan terecht 
in de Valle dei Laghi, de thuishaven van 
de Vino Santo gemaakt uit Nosiola druiven, 
een inheems wit druivenras dat hier biolo-
gisch wordt geteeld. Cantina Gino Pedrotti 
produceert deze al generaties lang in kleine 
hoeveelheden door een nauwgezette selectie 
van de druiventrossen. Uitstekend zijn ook 
de grappa’s, één van de meest populaire Ita-
liaanse dranken om een maaltijd mee af te 
sluiten. Heden zoeken de brouwerijen naar 
nieuwe “alcoholische evenwichten”. Het In-
stituut ter bescherming van de Grappasoor-
ten uit Trentino geeft het keurmerk “Trentino 
Grappa” enkel aan wie plaatselijke wijnsoor-
ten gebruikt en het reglement integraal res-
pecteert (www.grappatrentinadoc.it).
Ook de keuken uit de bergen is een concen-
traat van smaak en creativiteit. In Val di Fas-
sa groeide de berghut Malga Panna, vroeger 
bekend om zijn verse room, uit tot één van de 
beste restaurants van de streek. Hier regeert 
chef Paolo Donei, bekroond met een Miche-
linster. Je bereikt het restaurant met houten 
interieur en handgekloste kantversieringen 
na een lange bochtige weg. Onder de vele 
gerechten raden wij de zuppa di polenta con 

boven: de hoofdrolspelers van de “Strada dei Formaggi 
delle Dolomiti”, die loopt tussen val di Fiemme, val 
di Fassa en Primiero en de extra vierge olie van het 
gardameer, die in heel Italië wordt gewaardeerd vanwege 
zijn specifieke smaak.op de pagina hiernaast: een halte 
in Maso Doss, bij Madonna di campiglio, met de typische 
streekproducten (www.masodoss.com).  

De beroemde Amerikaanse chef van Italiaanse 
afkomst Joe Bastianich heeft op de Expo 2015 in 
Milaan de klassieker bij uitstek gepresenteerd: pasta 
met tomatensaus. Felicetti is het volledig met hem 
eens en suggereert een eenvoudig recept. “Voor 4 
personen: 320 g spaghetti, 50 g Trentingrana, een tiental 
kerstomaatjes, een blik tomatensaus, verse basilicum. 
De olie opwarmen en tomatensaus toevoegen, laten 
indikken, de kerstomaatjes toevoegen. De pasta koken 
voor ¾ van de vermelde kooktijd, afgieten, met de saus 
vermengen en verder laten garen in de pan. Trentingrana 
toevoegen, nog even alles mengen met de pan op het 
vuur, afwerken met verse blaadjes basilicum”.  

Riccardo Felicetti
Eigenaar van het gelijknamige 

bedrijf, is president van 
de “Associazione Pastai 

d’Italia”, de verenging van 
pastaproducenten.  

De keuken uIT De bergen IS een 
concenTraaT van SMaak en 
creaTIvITeIT.  In De reSTauranTS, 
agrITurISMI,  berghuTTen worDen 
STreekProDucTen gebruIkT.

Tomaat en Trentingrana

▲▲▲
italian stYle
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Rustgevende panorama’s 

Trentino is de regio met het 
grootste aantal spectaculaire 

uitzichten. Net een grote Spa in 
de open lucht, die welzijn biedt 

geserveerd met een prachtig 
uitzicht, aangename kleuren en 
geuren. De moeite waard om te 
ontdekken, met zwembaden en 

massages uniek ter wereld. 

BEWONDER
DE 

ITALIAANSE 
PRACHT

Vanuit Madonna di 
Campiglio vertrekt de tour 
van de 5 meren, tot aan het 
Lago Nero. Het uitzicht over 
de Dolomiti di Brenta is hier 
adembenemend. Vooral bij 
zonsondergang, wanneer de 
alpengloei de bergtoppen 
rood kleurt.
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anorama’s die je hart verwarmen, waters die je he-
len, massages die je evenwicht herstellen. Dit zijn 
de ingrediënten van de nieuwe wellnesscultuur in 
Trentino. Te beginnen bij de hoofdrolspeler: de na-
tuur. De bossen, weiden, meren en het aangename 
klimaat creëren een specifiek mengsel dat inspeelt 

op alle zintuigen: zij vertroetelen je geest en geven 
je momenten van absoluut geluk. 100% Italiaans. Niet 

toevallig pronkt de regio met vijf van de mooiste berguitzichten 
van Italië, allen erkend door Unesco als werelderfgoed. Te mid-
den van deze pure natuur kan je langzaam wandelen of sporten, 

met als resultaat dat je welzijn steeds toeneemt. Dit wordt bevestigd 
door de meest recente wetenschappelijke onderzoeken, die aantonen 
dat 5 minuten oefening (ook met beperkte inspanning) te midden een 
groene omgeving resulteren in meer sereniteit. Niet alleen de endorfi-
nes - de moleculen voor een goed humeur - nemen toe. Open lucht rege-
nereert je hersenen en doet je terugkeren naar een “primordiale status”. 
Ontdekkingen die perfect passen in dit kader. Bergtoppen, beschermde 
parken en uitzichten van absolute schoonheid vormen de essentie van 
de Italiaanse bergen, tussen groen en hoge dolomietrotsen, een welzijn 

LaNDsCHappeN Die Met HuN oNgerepte 
wiLDe sCHooNHeiD De kuNst VaN Het 
“goeDe LeVeN” stiMuLereN. De kLeureN 
VaN De weiDeN, geureN VaN De BosseN eN 
oNtroeriNg Door De BergtoppeN LiggeN 
aaN De Basis VaN je eerste weLLNess-
tHerapie, Die worDt aaNgeVuLD iN De 
spa’s eN tHerMaLe CeNtra. 

op de pagina hiernaast: het 
kneipp-parcours in Val di 
rabbi, Val di sole. welzijn 
door afwisseling van warm 
en koud water. Boven: het 
zwembad van Dolaondes di 
Canazei

en genoegen voor spieren en geest. De kwin-
tessens van een heerlijk leven vind je in Tren-
tino ook terug aan de oevers van de 300 meren. 
Een uniek patrimonium dat inspireert tot rust 
en vrede en een ander - meer persoonlijk - le-
vensritme. Op het water, gestreeld door zon en 
wind, zullen de dagelijkse zorgen, stress en 
moeheid wegvloeien. Niet te missen is het Mol-
venomeer, het grootste in het Italiaanse Alpen-
gebied, op een hoogte van meer dan 800 meter. 
Zowel geliefd door wie tijdens de zomer zijn 
batterijen oplaadt door beoefening van sport 
en andere outdooractiviteiten, maar ook door 

P

liefhebbers van een traag ritme, wandelingen 
en een boeiend boek. De meren van Levico en 
Caldonazzo hebben het zuiverste water in Ita-
lië en zijn een oase van vrede. De blauwe kleur 
van het Caldonazzomeer steekt af tegen de om-
liggende fruitboomvlakte. Deze plek is ideaal 
voor sport, gaande van zeilen tot fietsen. Het 
meer van Levico, omringd door groen, dringt 
binnen in de bergen net zoals een fjord. Het 
biedt badresorts, mooie wandelingen langs het 
meer en pure emotie voor vissers, dankzij de 
vele vissoorten die er rondzwemmen. Vlak er-
bij, Levico Terme: prinses Sissi was zo gehecht 
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terme di Levico
Heilzaam water
Viale Vittorio Emanuele  
10, Levico Terme,
tel. 0039 0461 706077
www.termedilevico.it

Lagorai alpine resort 
& spa
Welzijn op hoog niveau 
Via Val di Fontana 2A, 
Cavalese, 
tel. 0039 0462340454,
www.hotel-lagorai.com. 

alp & wellness sport 
Hotel panorama
Chalet in de typische 
bergstijl, met 
oligominerale waterbron 
Via Carletti 6, Fai della 
Paganella,
tel. 0039 0461 583134, 
www.sporthotelpanorama.it.

Hotel europeo
Bergsfeer en een nieuw 
wellness-centrum
Corso Trento, Pinzolo, 
tel. 0039 0465501115 
www.hoteleuropeo.com

Dolaondes
Alles draait hier om 
water Strèda del Piz 5, 
Canazei ,
tel. 0039 0462601348
www.dolaondes.it

www.visittrentino.it/
mag-bergen

ADRESSEN

1 / Belvedere del sass pordoi, 2.950
Neem de kabelbaan vanaf Passo Pordoi. Voor 
je de Dolomietengroepen: Sella, Sassolungo, 
Catinaccio, Marmolada, Ortles en Cevedale, tot 
aan de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. 

2 / Dolomiti di Brenta en Bocchette
Strekken zich uit tussen de Valli Giudicarie, 
Val Rendena, Val di Sole en Val di Non. Hier 
vind je de “Via delle Bocchette”, één van de 
mooiste ferrata’s uit de provincie.

3 / Baita segantini en de pale
Op 2.170 m, na een uur wandelen vanaf 
Passo Rolle, met als hoofdrolspeler de 
bergtop Cimon della Pala. 

4 / Het tovelmeer
Vroeger beroemd door de rode kleur van 
het water door aanwezigheid van bepaalde 
micro-organismen. Dit fenomeen vindt nu 
niet meer plaats, maar het groene water 
en de omliggende bergtoppen blijven je 
verbazen.

5 / Cima Feudo, Latemar, Val di Fiemme
Vertrekpunt Passo Feudo of Pampeago. 
Na een uurtje wandelen kom je bij Rifugio 
Torre di Pisa, van waar je de suggestieve 
steile rots kan bewonderen. Van hier reikt 
een pad naar de top op 2.670 m, Cima 
Feudo.

▲▲

▲ ▲ ▲

uLtrazuiVer water, 
BesCHerMDe NatuurparkeN, 
tHerMaLe waterBroNNeN, 
BergtoppeN te MiDDeN 
VaN uNesCo-erFgoeD. 
FragMeNteN VaN aBsoLute 
sCHooNHeiD Die De esseNtie 
VaN De BergeN VertoLkeN.  

aan deze plek dat de Habsburgers hier hun zomers doorbrachten. In 
Trentino wordt de heilzame invloed van de omgeving nogmaals versterkt 
door de aanwezigheid van wellness en thermale centra met kostbare 
waters. Deze regio heeft als eerste de voordelen benut van een directe 
afzet van de locale producten. De ingrediënten van de schoonheids- 
middelen komen dan ook rechtstreeks uit de bossen, boomgaarden en 
bergweiden. Lagorai Alpine Resort & Spa, in het hartje van Val di Fiem-
me, dicht bij Cavalese, koestert zijn warme onthaal en sterke band met 
de omliggende bergen. Een typische Alpensfeer, ruime kamers die uit-
kijken op de vallei en twee verdiepingen Spa met Turks bad, sauna met 
bergkruiden, zwembaden met een panorama over Lagorai, cardiofitness. 
Wie wil kan een behandeling met berghooi-kompressen reserveren, vol-
gens een antieke traditie uit Trentino. Welzijn staat tevens centraal in 
het Alp & Wellness Sport Hotel Panorama in Fai della Paganella, een 
Spa die in Italië als excellent wordt beschouwd. De familie Mottes runt 

De vijf mooiste plekken van Italië 

dit hotel met passie en je voelt je er dan ook 
meteen thuis: de kamers in geurend Alpenden 
zijn omringd door een park van meer dan twee 
hectaren, met zwembaden, tennisveld en kin-
derboerderij. In het hart van het resort ligt de 
Spa, gebouwd volgens de regels van de bioar-
chitectuur: 1000 vierkante meter welzijn met 
sauna’s, bubbelbaden, baden met zeewater, 
een “chalet der stilte” en een kinderzwembad. 
Het oligomineraal bronwater wordt dankzij het 
zeer laag zoutgehalte gebruikt als detox-drank. 
Hotel Europeo in Pinzolo, Val Rendena, heeft 
recent zijn kamers gerenoveerd met larixhout 
en opende een nieuw wellnesscentrum, “Euro-
peo Wellness”. Deze 600 vierkante meter grote 

Spa is uitgerust met een infraroodsauna en 
Finse sauna, Turks bad, kruidenbad, een zone 
voor ontspanning met waterbedden. Bergfruit 
wordt gebruikt voor de evenwichtherstellende 
behandelingen voor de huid en om haar extra 
zuurstof te geven: van rode bosbessen tot vlier-
bessen, van beuk tot rozenbottel. Maar well-
ness op een vijfsterrenniveau kan je ook vin-
den buiten de hotels. Dolaondes in Canazei, 
wat “volg de golven” betekent in Ladinisch, is 
een stijlvolle plek volledig gewijd aan water. 
Hier vind je olympische baden, zoutwaterba-
den, glijbanen voor kinderen en Eghes Well-
ness, een parcours tussen sauna’s, stoombaden 
en koude douches. 

Ze liggen in Trentino, vijf van de meest suggestieve plekken 
van Italië, allen erkend door de Unesco als werelderfgoed 

1
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Een stijlvol uitgaansleven 

De mooie straten om uit te gaan 
en te shoppen, tussen Madonna 

di Campiglio en Trento. De 
juiste adressen voor een hoge 
hak en echte Italian look. Om 

dan te genieten van aperitieven, 
spumanti uit Trentino en 
cappuccini van topklasse

dolce
vita

italia

Gebouwd in 1802 en 
gerenoveerd met knowhow, 
combineert Maso Franch een 
elegante ontvangst met een 
lekkere keuken en optimale 
wijnen, gelegen tussen 
de suggestieve wijngaarden 
van Val di Cembra, 
www.masofranch.it 
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eg je oude schoenen vaarwel! In je koffer stop je bui-
ten je outdoor schoenen van de laatste generatie ook 
een hoge hak en aangepaste kledij voor een avondje 
uit met een tikkeltje elegantie. Trentino trekt de 
laatste jaren hoe langer hoe meer toeristen aan, 
VIP’s inbegrepen, en is één van de regio’s die de Ita-
liaanse dolce vita op z’n best vertegenwoordigt. Dit 
is uiteraard te danken aan het prachtige landschap, 
het warme onthaal, de ongedwongen levensstijl, 
voor wie houdt van zowel wilde natuur als dagelijkse 
rendez-vous met de Italian way of life. Duik na 

TrenTino is één Van de reGio’s die de iTaliaanse dolCe 
ViTa op z’n besT VerTeGenwoordiGT. Hij  dankT diT aan 
z’n praCHTiGe landsCHappen, warMe onTHaal en de 
onGedwonGen relaxTe leVenssTijl.

Hiernaast: de Ferrari nabucco 
lounge is erg in vogue. de 
dolomieten van Trentino 
zijn vaak de achtergrond 
voor oldtimerwedstrijden. 
bijvoorbeeld deze 
georganiseerd door de 
scuderia Trentina storica. 
op de pagina hiernaast: een 
Trentodoc als aperitief in 
piazza duomo: puur genot.

Z
een dagje pure natuur tussen bergen en meren 
in de shoppingwereld en kies uit elegantie, re-
tro en avant-garde: van kledij tot designobjecten 
voor in huis. De smaak van de bergen wordt nu 
ook aangepast aan een stads leven. In de druk 
bevolkte steegjes vol boetieks is er ook plaats 
voor bars en cafés, waar je avond start met een 
lekkere aperitief: I love Italy. Het establishment 
uit de Dolomiti zit in Madonna di Campiglio. 
Stijlvolle atmosferen en chique adresjes worden 
gecombineerd met natuurschoon, outdoor acti-
viteiten worden afgewisseld met het mondaine 
leven tussen boetieks en spumante in piazza 
Righi, dé plek om bijeen te komen. Halt houden 
bij de Cantina del Suisse, het antieke jagershuis 
van Keizer Francesco Giuseppe, gerenoveerd in 
het begin van de 19de eeuw door architect Hel-
mut Fisher, is een must. Dit is één van de meest 
trendy plaatsen van het dorp: ga lekker zitten 
voor een ontbijt met croissant of home made 
stukje taart (probeer de ricottataart of strudel 
eens uit) of neem ‘s avonds plaats met een glas 
wijn in je hand en een gemengde schotel charcu-
terie- en kaasspecialiteiten op je tafel, terwijl je 
rondom je kijkt naar het landschap en de etala-
ges. Neem nu bijvoorbeeld Casa Cozzio, een sug-
gestieve ruimte boordevol unieke antieke stuk-
ken, voorwerpen en meubels. Vlak daarbij een 
trendy plaats voor een aperitief: Ferrari Nabucco 
Lounge, gespecialiseerd in mousserende wijnen. 
Flûtes met spumante, toastjes met zalm, kaviaar 
en oesters. Van de ene vallei naar de andere, van 
de bergen naar de stad. “Amusement met stijl” 
is de levensfilosofie die hier heerst, maar steeds 
met een optimale kwaliteit-prijs-verhouding. De 
lekkernijen van Davide Lucian kan je proeven 
in de bekendste en gelijknamige banketbakke-
rij uit de streek van San Martino di Castrozza. 
De grondstoffen zijn van topkwaliteit en bijna 
allemaal uit de streek, de chocolade is gewoon 
verrukkelijk en de taarten meer dan de moeite 
waard om te proeven. In Italië, en ook in Trentino, 
staat een wandeling in het centrum gelijk aan het 
hebben van “de juiste look”. Laat je inspireren 

In Italië, rond het avonduur, transformeren 
de pleinen en steegjes zich tot een waar 
openluchtsalon. Je look is hier uiteraard 
van belang. In de Cantina del Suisse, de 
meest chique place-to-be van Madonna 
di Campiglio, zijn de gasten vaak elegant 
gekleed. Welke stijlen triomferen? Moncler 
jassen, in de zomerse versie met felle 
kleuren. Daaronder een katoenen broek 
met rechte snit van Peuterey. De handtas 
maakt plaats voor een rugzak in technisch 
textiel van Fay. Elegantie vind je ook terug 
bij Scrigno del Duomo, op het terras van 
het scenografische plein. Hoge hakken zijn 
hier geen uitzondering. Klassieke pumps 
van Pollini of modellen van Sergio Rossi. 
In je glas mag de plaatselijke Trentodoc 
niet ontbreken, begeleid door artisanale 
grissini’s en Mortandela, de typische salami 
uit de streek, en Trentingrana natuurlijk. 

Het aperitief-ritueel

door de boetiek Slalom, die de mode doorloopt van de jaren ’30 tot heden, 
met topstukken uit de Italian dress style. Wie op zoek is naar topkwaliteit 
voor outdoor uitrustingen kan best terecht bij de factory outlet “La Spor-
tiva” in Val di Fiemme. Opgericht in 1928 in Tesero door de schoenmaker 
Narciso Delladio (die in het begin lederen bergschoenen maakte voor hout-
hakkers) is dit bedrijf vandaag de dag wereldleider in outdoor schoeisel: 
modellen geschikt voor trekking, free climbing en mountain running. De 
sleutelwoorden? Kwaliteit, verfijnd design, performante details en betaal-
bare prijzen. Teenslippers en een short of bikini heb je nodig op de Buena 
Onda in Levico. Je bent dan wel in Trentino, maar toch heerst hier een 
Mediterrane sfeer: zonnebedjes, strooien en bamboe parasols. Je dag volgt 
hier een volledig ander ritme: lui overdag en temperamentvol ‘s avonds. Na 
het zonnebaden maakt de zonsondergang plaats voor een aperitief aan het 
zwembad, gevolgd door muziek en een DJ-set. In het hartje van de stad, 
tussen oude steegjes en historische paleizen, vind je drukke boetieks, cafés 
en trendy ketens: “la bella vita” speelt zich ook af in Trento. Je dag begint 

▲▲▲
italiaN StYle
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la Cantina del suisse
Ontmoetingsplaats voor 
jongeren  
Piazza Righi 10, Madonna 
di Campiglio, tel. 0039 
0465440935

Ferrari lounge nabucco
Wine bar om te 
aperitieven 
Piazza Righi 17, Madonna 
di Campiglio, tel. 0039 
0465440756

pasticceria lucian
Chocolade en banket
Via Val di Roda 22, San 
Martino di Castrozza,
tel. 0039 043968184

Fior di Gusto
Gelateria
Via G. Grazioli 8, Trento, 
cell. 0039 3407338108

plan
Creatieve aperitiefdranken 
Largo Carducci 38, Trento,
tel. 0039 04611740400

il posto di ste
Luxe broodjes en bubbels 
Largo Carducci 55, Trento,
tel. 0039 3356800965

scrigno del duomo
Eet op één van de 
mooiste pleinen van Italië 
Piazza Duomo 29, Trento,
tel. 0039 0461220030

Moki
Tapas in Trentino-stijl 
Via Malpaga 20 ,Trento,
tel. 0039 04611822401

Casa del Caffè
Geraffineerde 
koffiemengsels 
Via S. Pietro 38, Trento,
tel. 0039 0461 985104

adreSSeN  

in TrenTino is je VollediGe daG een 
aaneensCHakelinG Van plezier. je beGinT 
MeT een koFFie oF CappuCCino, je GaaT dan 
winkelen en GenieT aF en Toe Van een zoeTe 
pauze MeT rooMijs oF CHoColade, en eindiGT 
de daG MeT een aperiTieF en lekker diner.  

in de koffiebranderij “Casa del Caffè”, waar je één van de beste cappuc-
cino’s van Italië kan drinken. Kies je koffie uit een brede waaier mengsels 
met geraffineerde aroma’s en smaken. Voor een aangename en frisse pauze 
kan je op enkele meters van het oude stadscentrum terecht bij Fior di 
Gusto. Hij maakt ambachtelijk roomijs met ingrediënten van topkwaliteit, 
een ommetje waard. De driehoek tussen Via del Suffragio, Via San Pietro 
en Largo Carducci is de ideale zone voor shopping en avondvertier. Begin 
bij Details van Roberta Pedrotti, in via del Suffraggio, voor het beste van de 
nationale en regionale designwereld. Meubels, voorwerpen en accessoires 
met hout en een vleugje kleur, om een persoonlijke touch te geven aan elke 
woning, met essentiële lijnen, functionaliteit en optimale grondstoffen. In 
dezelfde straat een totaal ander concept bij Lab 88: vrouwenkleding made 
in Trentino, voor de essentie van een minimalistische stijl gecombineerd 
met natuurvezels. Een mengsel van elegantie, innovatie en een avant-garde 
stijl te midden van antieke muren beschermd door Schone Kunsten, daar 
het pand Nationaal Erfgoed is. De boetiek Demattè is gevestigd in een pa-
leis uit de 16de eeuw: een authentieke tempel van elegantie! Hier vind je 
kledij van Italiaanse ontwerpers met een zeer actuele snit. Een aangename 
pitstop maak je bij Plan, in Largo Carducci, de straat van het nachtleven. In 
deze bistro betekent een aperitief een waar genot voor je zintuigen: wijnen 

uit Trento, plaatselijke biersoorten waarvan de 
mout- en natuurgeur je onmiddellijk opvalt, ge-
serveerd met versnaperingen uit de streek. Ori-
gineel de “Schiocca”, een hybride tussen pizza 
en bruschetta. Vlakbij, luxe broodjes en bubbels 
bij Posto di Ste, van Stefano Bertoni, journalist 
met passie voor de culinaire wereld, die recent 
deze kleine enclave met Italiaanse smaak heeft 
opgericht: ideaal voor een aperitief of lunch. Het 
laboratorium van goudsmid Fiorenzo Scartezzini 
ligt niet om de hoek, maar is wel makkelijk, zelfs 
te voet, te bereiken. Hier creëert de eigenaar de-
signjuwelen of eerder klassieke stuks volgens de 
traditionele goudsmeedkunst uit Trentino. Ga te-
rug richting centrum. Je moet beslist een bezoek-
je brengen aan de “Scrigno del Duomo”, gelegen 
in een antiek paleis in piazza Duomo. Ga door 
de grote ijzeren poort en kies voor het informele 
menu in de wijnbar, met hapjes en doc-wijnen, 
geserveerd in één van de meest scenografische 
pleinen in Italië. Niet ver daarvan Moki, een jon-
ge dynamische omgeving waar je kan genieten 
van een glas wijn uit Trentino met enkele tapas 
uit de bergen. Deze kleine creaties werden met 
zorg verwezenlijkt volgens een logica waarbij 
seizoenproducten, kwaliteit en aandacht voor 
details centraal staan.

Casa Cozzio 
Parels van antiek
Via Cima Tosa 3, 
Madonna Di Campiglio,
tel. 0039 0465441337 

slalom
Berg- en sportkleding 
Via Fontanelle 11, San 
Martino di Castrozza,
tel. 0039 043968535

la sportiva
Schoenen voor trekking, 
free climbing en tochten 
in het hooggebergte 
Via Ischia 2, Ziano di 
Fiemme,
tel. 0039 046257080
www.lasportiva.com

details
Meubels en accessoires 
Via Suffragio 74, Trento, 
tel. 0039 0461 262599

lab 88
Mode made in Trentino 
Via del Suffragio 116, 
Trento,
tel. 0039 0461234424

boutique demattè
Via Giannantonio Manci 
87, Trento,
tel. 0039 0461230951

laboratorio scartezzini 
Handgemaakte juwelen 
Via Pietrastretta 68, 
Trento,
tel. 0039 0461824768

www.visittrentino.it/
mag-genieten, www.
visittrentino.it/mag-
italiaanse-stijl

op de pagina hiernaast: 
de boetiek slalom in 
san Martino di Castrozza 
doorloopt de mode van de 
jaren ’30 tot heden. davide 
lucian is de meest bekende 
banketbakker uit de 
streek van san Martino di 
Castrozza. boven: scrigno 
del duomo, te Trento,  
gelegen in een antiek 
paleis dat uitkijkt op piazza 
duomo, één van de meest 
scenografische pleinen in 
italië.
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Cultuur

Het meest “hoogstaande” 
muziekfestival van Europa. 

Treintjes tussen middeleeuwse 
kastelen. Ultramoderne 
musea ontworpen door 

“sterarchitecten”. Hier zijn 
geschiedenis en design een 
verrassing om te ontdekken

Muziek en 
kunst op 
de toppen

“Suoni delle Dolomiti”, 
het muziekfestival op 
“topniveau”, organiseert 
evenementen van 
zonsopgang tot ‘s middags. 
Zo kan je samen met de 
muzikanten tot op de toppen 
wandelen en hun concerten, 
die afgewisseld worden met 
readings, monologen en 
recitals, bijwonen. 
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ergen strelen je ziel, landschappen zijn pure 
poëzie: de natuur is een echt meesterwerk in 
Trentino! De aandacht en zorg van de mens 
heeft dit werk voltooid. Kastelen, paleizen, 
kunstwerken, musea en evenementen toveren 
elk bezoek om in een emotierijke ervaring. 
Zelfs boven op de Dolomieten kan je zittend op 
de weiden buitengewone concerten bijwonen, 
een unieke belevenis in Europa. “Je kan niet 
dronken worden van een roman of een schilde-
rij, maar wel van Beethovens Negende, Bartóks 
Concert voor twee piano’s en slagwerk of van 

een lied van The Beatles”, schreef Milan Kundera. En dat weten de 
duizenden toeristen die elke zomer de “Suoni delle Dolomiti” (www.
isuonidelledolomiti.it) bijwonen maar al te goed. Dit muziekfesti-
val “op topniveau” is uniek in de wereld en verenigt al jarenlang 
de grootste talenten uit de internationale jazz, klassieke muziek en 
folkrock op de bergtoppen van Trentino. Een twintigtal evenemen-
ten vindt plaats te midden van wonderschone natuurscènes: van Val 
Rendena tot de Pale di San Martino, van Val di Fassa tot Val di Non, 
van Val di Fiemme tot Paganella. Muziek is dé leidraad van de zomer, 
net een hymne aan deze bergtoppen, uitverkozen door Unesco tot Na-
tuurlijk Werelderfgoed. Violen tussen de bergweiden, een solonum-
mer onder een majestueus bergscenarium, hedendaagse klanken tus-
sen de bossen. In 2016 verwachten wij de artiesten Mischa Maisky, 
Richard Galliano, Mario Brunello, Marie Boine, Ballaké Sissoko en 
Vincent Ségal, Markus Stockhausen en Tara Bouman.
Van de toppers in de muziek naar de hedendaagse kunst. Arte Sella 
bijvoorbeeld. In Borgo Valsugana, in het lage Trentino, kan je kilo-
meters wandelen tussen bossen en Land art. Dit openluchtmuseum, 
opgericht in 1986, inspireert zich op de kunststroming die in zijn cre-
aties enkel onderdelen van het territorium wenst te gebruiken. Zo zie 
je hier een kathedraal van planten, het meest monumentale onder de 
werken, met middenschip en twee zijbeuken van elk 12 m lang, met 
een oppervlakte van 1.220 m2, een houten amfitheater en een tiental 
installaties in hout, bladeren, aarde, takken en stenen. Deze orga-
nische beeldhouwwerken met surreëel design vormen zich om met 
de tijd en volgen het ritme der seizoenen. Een esthetisch parcours 
zoals er maar weinigen zijn, een meditatieve plek die inspirerend 

werkt voor iedereen die erdoor stapt. Scènes 
van gevechten en achtervolgingen ... zij zijn 
geliefd door de liefhebbers van dit genre. Je 
wandelt inderdaad langs de slagvelden van 
de Grote Oorlog. Forten, loopgraven, paden, 
musea en galerijen: getuigenissen van de 
vier jaar die onze hedendaagse geschiede-
nis grondig veranderden. Langs het oude 
oorlogsfront loopt tevens de “Sentiero della 
Pace”, een 520 kilometer lange “meditatieve 
wandeling” die gaat van Passo del Tonale tot 
aan de Marmola. Sommige delen ervan wer-

B
EEn concErt uit DE 
SEriE “Suoni DEllE 
Dolomiti” bijwonEn iS EEn 
onvErgEtElijkE Ervaring: 
ontroErEnDE mEloDiEën 
worDEn niEt EnkEl 
vErmEngD mEt buitEngEwonE 
panorama’S, maar ook mEt 
gEurEn En klEurEn van 
boSSEn En wEiDEn

boven: het kasteel van 
buonconsiglio was 500 jaar 
lang zetel van de regerende 

prins-bisschoppen van 
trento. onder: ook het 

kasteel toblino was één van 
hun residenties; vandaag 
is de prachtige burcht uit 

de 16de eeuw, die zich 
weerspiegelt in het meer, 
een prima restaurant (via 

caffaro 1, Sarche, tel. 
0039 0461987085). op 

de pagina hiernaast: het 
muse museum, op het 

ex-industrieel park van 
michelin, laat je reizen 
tussen wetenschap en 

natuur. 

Dit is de “berg” van Renzo Piano, architect die vele 
topprojecten in heel de wereld op zijn naam schreef. 
Muse werd gebouwd op een voormalig industrieel terrein. 
“Dit renovatieproject integreert de stad in zijn natuurlijke 
context gedefinieerd door de Adige en Monte Bondone”, 
verklaart de architect. Het profiel van de Muse-berg, circa 
19.000 m2, doet denken aan de bergtoppen in Trentino, 
de Dolomieten in het bijzonder. “Het gebouw werd 
ontworpen als behuizing van kennis. Tevens getuigt het 
van de kwetsbaarheid van moeder Aarde, een idee dat ik 
heb willen repliceren in de structuur”. Geïnspireerd op de 
schoonheid van de omliggende bergen.

Renzo Piano
de bekendste 

Italiaanse architect

Het Muse van Trento 
▲▲▲

itALiAn stYLe
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arte Sella
Openluchtmuseum van 
hedendaagse natuurkunst 
Località Val di Sella, Borgo 
Valsugana,
tel. 0039 0461761029
www.artesella.it

castel thun
Een ontdekkingsreis 
door het verleden van de 
Italiaanse aristocratie 
Vigo di Ton,
tel. 0039 0461657810
www.castelthun.com

castello del 
buonconsiglio
Eén van de meest 
indrukwekkende en 
belangrijkste kastelen van 
Trentino Via Bernardo 
Clesio 5, Trento,
tel. 0039 0461233770
www.buonconsiglio.it

muse 
Dit innovatief en duurzaam 
museum is de beste 
uiteenzetting over de 

bergen 
Corso del Lavoro e della 
Scienza 3, Trento, 
tel. 0039 0461270311
www.muse.it

mart 
(Museum van Moderne 
en Hedendaagse Kunst 
van Trento en Rovereto) 
Tentoonstellingen van 
Italiaanse en internationale 
artiesten Zetel te Rovereto
Corso Bettini 43, 
tel. 0039 0464 438887
Zetel te Trento 
Galleria Civica,
Via Belenzani 44,
tel. 0039 0461985511,
www.mart.trento.it

casa d’arte Futurista 
Fortunato Depero
Bedacht door Depero zelf 
Via dei Portici 38, Rovereto,
tel. 0039 0464431813
www.mart.trento.it/
casadepero

www.visittrentino.it/
mag-cultuur 

en Rovereto zijn de culturele hoofdsteden van Trentino. Een echte 
verzamelplaats voor kunst en cultuur op topniveau in Noord-Italië, 
met elk seizoen nieuwe evenementen en tentoonstellingen. Het be-
kende Mart is uitgegroeid tot een nieuw concept, een complex met 
drie vestigingen. Het hoofdkwartier van Mart ligt in Rovereto, in 
een futuristisch gebouw van glas en staal ontworpen door de archi-
tect met internationale faam Mario Botta. Voor de koepel in staal 
en plexiglas inspireerde hij zich op klassieke modellen en in het 
bijzonder het Pantheon, symbool van het antieke Rome. Het bin-
nenplein, met in het midden een fontein, wordt omringd door de 
museumzalen waar je terecht kan voor tijdelijke kunsttentoonstel-
lingen en de permanente collecties schilderijen, tekeningen, gra-
vures en beeldhouwwerken. De andere vestigingen van Mart zijn 
in de Galleria Civica, in Trento, met een kunstverzameling uit de 
19de en 20ste eeuw, en Casa d’Arte Futurista Fortunato Depero, in 
Rovereto, gewijd aan deze innovatieve pionier uit de designwereld. 
Gelegen in het middeleeuwse stadscentrum, aan de voet van het in-
drukwekkende kasteel, toont deze verzameling zijn meesterwerken: 
pamfletten, tekeningen, meubels, speelgoed.

trEnto En rovErEto Zijn DE “culturElE hooFDStEDEn” van 
DE rEgio trEntino, EEn warE hub van kunSt op topnivEau 
in noorD-italië,  mEt Elk SEiZoEn niEuwE EvEnEmEntEn En 
tEntoonStEllingEn. Zij  richtEn Zich op rESEarch, maar 
wEl onhErroEpElijk vErmEngD mEt traDitiE,  En vErrijkEn 
hEt vErlEDEn mEt niEuwE concEptEn.  

Adressen 

den recent opgeknapt. Deze trajecten ver-
hullen de meest fascinerende landschappen 
uit Italië. Laat je begeleiden door experts op 
de meest interessante stukken (www.trenti-
nograndeguerra.it). Ontdek de kastelen en 
de geschiedenis van Trentino. Indrukwek-
kende bouwwerken en kunstschatten, in een 
sfeer die doet denken aan het hofleven van 
de Middeleeuwen tot de Renaissance. Meer 
dan tweehonderd kastelen liggen verspreid 
over het territorium. Van deze kan je er vier 
bezoeken aan boord van een trein, die door 
prachtige landschappen rijdt (www.iltreni-
nodeicastelli.it). Je vertrekt ‘s morgens en 
beklimt de hellingen van de valli del Noce.
Na een bezoek aan het kasteel San Michele 
te Ossana, aan de voet van de Presanella, 
daal je af naar Castel Caldes dat al eeuwen-
lang de toegang tot de Val di Sole bewaakt. 
De rit gaat verder tot Castel Valer in Val di 
Non, een elegante privévestiging, met als 
bestemming Castel Thun, de monumentale 
residentie van de prinsen van de kerk, sym-
bool voor de geschiedenis van de regio. Na 
langdurige renovatie werd het enkele jaren 
geleden opnieuw geopend als museum, waar 
je de originele meubels, een bibliotheek 
met 7000 antieke volumes en buitengewone 

fresco’s kan bewonderen. Niet te missen in 
Trento is het kasteel van Buonconsiglio, dat 
gedurende 500 jaar de verblijfplaats was van 
de regerende prins-bisschoppen. In de toren 
aan de zuidkant hangen er prachtige fresco’s: 
jacht is het thema in de Torre del Falco, de 
cyclus der maanden in de Torre Aquila. Deze 
taferelen leveren kostbare informatie over 
het leven in Trentino tussen eind 14de en 
begin 15de eeuw.
De bastions van het kasteel contrasteren 
de futuristische lijnen van de Muse, een 
verticale architectuur geïnspireerd op de 
bergen. Innovatief en spectaculair! Het we-
tenschapsmuseum ontworpen door Renzo 
Piano, de meest bekende Italiaanse archi-
tect, heeft de Emya ereprijs – European Mu-
seum of the Year Award 2015 - in de wacht 
gesleept. Intern duurzaam en multimediaal, 
zes verdiepingen tekenen een parcours af 
dat steeds smaller en smaller wordt naar-
mate je de top bereikt, net zoals een berg. 
Een reis tussen wetenschap en natuur: je be-
zoek begint bovenaan, op de toppen van een 
gletsjer, om te eindigen in de habitat van een 
grote tropische serre. Je kijkt, luistert, neemt 
deel: de bezoeker staat hier centraal. Trento 

boven: het mart museum 
van rovereto ontworpen 
door de Zwitserse architect 
mario botta, uit het kanton 
ticino, is één van de 
belangrijkste musea in 
italië. onder: arte Sella, 
drie kilometer wandelingen 
tussen bossen en land art. 
op de pagina hiernaast: 
casa d’arte Futurista 
organiseert workshops voor 
kinderen.
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Hoffelijke comfort hotels

Een warm onthaal: van elegante 
hotels tot landelijke agriturismi. 

Italiaanse charme, kwaliteit, 
organisatie en duurzaamheid. 

Bio-materialen, lekkere 
gerechten, een vernieuwde 

dienstverlening. Een plek waar 
de juiste sfeer hangt.

Welkom 
thuis 

L’Orso Grigio, een hotel 
dat wellness combineert 
met culinair genot,
telt slechts 10 suites.
Als hoogtepunt een diner 
op je kamer, in een 
jacuzzi, met topservice 
(Via Regole 12, Ronzone,
tel. 0463 880559, 
www.orsogrigio.it).
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 lapen is een werkwoord dat in Trentino op verschil-
lende wijzen kan worden vervoegd. Maar gemeen-
schappelijk voor alle structuren is wellicht de warme 
en charmante Italiaanse gastvrijheid. Voeg hierbij 
zorg voor kwaliteit, goede organisatie en ecologische 
duurzaamheid. In de gerenoveerde oude boerde-
rijen, de familiehotels, charmante B&B’s en nieuwe 
agriturismi ging de wijsheid van het platteland en de 
oprechte vriendelijkheid nooit verloren, maar wordt 
deze heden gecombineerd met kwaliteitgerichtheid 

en perfecte organisatie. Gebouwd in perfecte harmonie met het spectacu-
laire omliggende landschap, waarbij bijzondere aandacht werd geschon-
ken aan details en behoud van architectonisch erfgoed, hebben deze struc-
turen ruime vertrekken waar het geurt naar de natuur. Maar het is vooral 
de hartelijkheid en passie van de eigenaars die – volgens de tradities van 

ten op naam van Mies Van der Rohe, Le Corbu-
sier en Philippe Starck. Om hier te komen, moet 
je wel meer dan een kilometer onverharde weg 
afleggen. Maar als beloning kom je op een plek 
waar je kan genieten van stilte, eenzaamheid, te 
midden de natuur: een duik in totale relax. Niet 
te verwonderen dat dit paradijs bekroond werd 
met de Excellentie-prijs op Booking.com. Ook 
Castelir Suite Hotel te Panchià in Val di Fiemme 
maakt deel uit van Trentino Charme. Graziella 
en Rolando Delugan, een hoteliersfamilie sinds 
vier generaties, hebben een complex geopend 
bestaande uit een halve cirkel van zes huisjes 
die uitkijken op een tuin. Het overheersende 
groen wordt aangevuld door de kleur van de 
omliggende sparrenbomen en wordt enkel on-
derbroken door de felle tinten van geraniums en 
bergbloemen. De kamers zijn allen verschillend 
en ingericht volgens een duurzaam concept: zeer 
licht ecologisch hout, grote vensters om van de 
omliggende natuur te genieten, meubels in hout 
van de “Magnifica Comunità di Fiemme”. Rol-

TRenTinO sTAAT synOniem VOOR GAsTVRijheid, wARmTe en 
chARme. Zijn Geheim LiGT in de OpRechTe VRiendeLijkheid VAn 
de pLATTeLAndscuLTuuR die hieR nOOiT VeRLORen GinG, mAAR 
heden wORdT GecOmbineeRd meT kwALiTeiT, ORGAnisATie en 
duuRZAAmheid. 

hiernaast: elegant diner in 
het restaurant dV chalet 
boutique van madonna di 
campiglio.

boven: chalet nel doch, in 
de ongerepte natuur van het 
park paneveggio – pale di 
san martino. bio-materialen 
en designelementen. 

de regio - zorgen voor die extra aandacht die de 
gasten het gevoel geeft thuis te zijn. Deze atten-
ties vind je terug tijdens het ontbijt, in de plaat-
selijke producten en in oma’s recepten, tijdens 
de uitstappen die begeleid worden door de hote-
luitbaters zelf en die je meenemen op trajecten 
die je de ware schoonheid van het territorium 
zullen laten zien, tijdens je relaxmomenten in 
de Spa, waar enkel ingrediënten uit de bergen 
worden gebruikt, tijdens de heerlijke diners 
met aangename sfeer... Een voorbeeld? De acht 
hotels van Trentino Charme, een circuit waarin 
romantiek wordt gecombineerd met eenvoudige 
luxe, aan competitieve prijzen. Bijvoorbeeld 
Chalet nel Doch, een chique en verborgen plek 
gelegen in de bossen van Lozen, in de ongerepte 
natuur van het Natuurpark Paneveggio – Pale di 
San Martino. Gastvrouw Clelia Corona, een ex-
manager die op zoek ging naar een fundamen-
tele wijziging van haar levensstijl, renoveerde 
een reeks hooischuren met uitzicht op de toppen 
van Lagorai. Zij gebruikte enkel bio-materialen 
zonder chemische additieven, om de oorspron-
kelijke aard van de structuur te behouden. Zo 
leven de oude houtsoorten, familiemeubels en 
houten kachel perfect samen met designobjec-

s



48 49

chalet nel doch
Oude gerenoveerde 
hooischuur in de bossen 
van Primiero
Via Villanuova 22/A Fraz. 
Prade, Canal San Bovo,
tel. 0039 0439763206 
www.chaletneldoch.com

corona dolomites 
hotel Andalo
Familiehotel in eco-stijl
Via Dossi 6, Andalo,
tel. 0039 0461706261
www.coronadolomites
hotel.com

Relais mozart
In de winterserre van de 
antieke villa 
Via Cittadella 41, 
Rovereto,
cell. 0039 339 1772173
www.relaismozart.it

Alla Loggia dell’ 
imperatore
In een gebouw uit 1900
Via G. Prati 27, Levico 
Terme,
tel. 0039 0461706261
www.allaloggiadellimpe
ratore.com

chalet Fogajard
Ecologisch verantwoord 
agriturismo
Località Fogajard 36, 
Madonna di Campiglio
tel. 0039 0465442619
www.chaletfogajard.it

Agritur majon da mont
Nieuw agriturismo 

met uitzicht op de 
omliggende weiden en 
Dolomieten
Strada de Larjè, Vigo di 
Fassa, 
tel. 0039 320 6867156
www.agriturmajonda
mont.it

dolomiti camping 
Village & wellness 
Resort
Wellness Resort
Via Gole 105, Dimaro,
tel. 0039 0463974332
www.campingdolomiti.
com

camping mario Village
Camping met zwembad
Via Lungolago 4, 
Caldonazzo,
tel. 0039 0461723341
www.campingmario.com 

baita de l’Or
Boerderij volledig 
gerenoveerd in hout
Via de l’Or 32, Predazzo 
- Bellamonte,
tel. 0039 0462501194, 
www.baitetrentino.it

baita manuela
Typische stenen 
boerderij met 5 bedden
Loc. Cinque Valli - S. 
Osvaldo, Roncegno 
Terme
www.sites.google.com/
site/baitamanuela

www.visittrentino.it/
mag-accommodaties

Adressen

Op de pagina hiernaast: 
castelir suite hotel 
combineert een warme 
sfeer met respect voor 
het milieu. boven: de 
design kamers van corona 
dolomites te Andalo.

5
geheimen
over de 
gastvrijheid
van Trentino

Vriendelijk en zorgzaam. 
Eigenaars met Italiaanse 
savoir-faire: ze zijn 
warmhartig en vriendel.

een landelijk hart.
Gastvrijheid vindt zijn 
oorsprong in de wijsheid 
en oprechte hartelijkheid 
van het platteland.

Liefde voor italië
en voor Trentino. 
De eigenaars bevelen 
de mooiste plekjes 
aan, begeleiden 
hun gasten tijdens 

uitstappen en delen hun 
keukenrecepten met hen.

slechts enkele kamers. 
Zo geniet de gast van 
het comfort van een 
privéwoning met zeer 
ruime kamers.

Goede smaak en respect
 voor het milieu. 
Een elegant design, 
verzorgde details, 
accommodaties 
gebouwd volgens de bio-
architectuur, in harmonie 
met de practhtige natuur.

▲
▲

▲

▲

▲

sterren. Zij behouden hun rurale afkomst, maar 
flirten wel met moderniteit. Dit zie je aan de 
bio-architectuur, zorg voor details en pure ele-
gantie. Met een opvallend resultaat! Neem nu 
bijvoorbeeld de Chalet Fogajard die de familie 
Lattuada heeft opgericht volgens een ecologisch 
duurzaam project in de bossen boven Madonna 
di Campiglio. Enkel 6 kamers zonder TV of 
telefoon, maar met een muziekbibliotheek. Of 
Majun da Mont, één jaar geleden geopend op 
de top van een groene glooiing boven Vigo di 
Fassa. Elisa en Filippo Rasom, beide pas afge-
studeerd als landbouwingenieur, hebben de stal 
en de volledig houten boerderij gerenoveerd 
tot 9 kamers en een prima restaurant. Zin in 
open lucht? Kies dan voor één van de twintig 
exclusieve campings uit de “Trentino Outdoor 
Camping” club. Bijvoorbeeld Dolomiti Cam-
ping Village & Wellness Resort, in Val di Sole, 
met wellness-centrum, zwembad, restaurant, of 
Camping Mario aan het Caldonazzomeer, met 
mobile homes en verwarmd zwembad. Ook het 
huren van een privéwoning met mooi uitzicht 
is een interessant en handig concept. Kiezen 
is makkelijk dankzij de klassering van 1 tot 4 
gentianen (blauwe bergbloemen), gebruikt als 
de sterren van hotels), toegekend volgens de 
verleende diensten. Om je echt thuis te voelen: 
Baita l’Or, een typische oude bergboerderij in 
Bellamonte, of Baita Manuela te Roncegno.

in de GeRenOVeeRde beRGhuTTen, 
FAmiLiehOTeLs, chARmAnTe b&b’s 
en nieuwe AGRiTuRismi VOeL je je 
peRFecT Thuis.  deZe FAciLiTeiTen 
weRden GebOuwd in hARmOnie meT de 
OmLiGGende nATuuR en Zijn GAsTVRij, 
TOT in de deTAiLs VeRZORGd en 
GOed GeORGAniseeRd.

ando begeleidt vrolijk zijn gasten tijdens uitstappen te voet of per fiets, 
Graziella deelt met plezier de recepten van de taarten die ze als ontbijt 
serveert. Voor iedereen is er de Spa en het openluchtzwembad, waar je 
zwemt met uitzicht op de Lagorai. Ook Paolo Pellegrin, eigenaar samen 
met zijn zussen van het Active Hotel Olympic, te Vigo di Fassa, verkent 
samen met zijn gasten de pracht van de Dolomieten. Het hotel werd 50 jaar 
gelegen opgericht als droom van zijn ouders Paula en Carlo. Carlo werd 
in de tijd opgeroepen door het plaatselijke slee-team om deel te nemen 
aan de Olympische Winterspelen. Je ziet dan ook onmiddellijk dat het 
hotel werd geïnspireerd door een centraal thema: beweging. Ook in de ka-
mers! In de “Pordoi” suite kan je een nagemaakte rotswand bewonderen, 
“Olympic” pronkt dan weer met meubels en accessoires in de vorm van 
een slee, zoals de nachtkastjes en tafeltjes, ter herdenking van de oprichter 
van het hotel. Voor wellness kan je terecht in de Spa Te Jaga. De behan-
delingen gebeuren met plaatselijke producten, hooi uit Trentino, zuivere 
bergmelk, mineralen uit de Dolomieten, jenever en bosbessen. Het hotel 
maakt deel uit van het consortium Vitanova Wellness Hotel, dat wellness-
structuren herenigt. Ook het net gerenoveerde Corona Dolomites Hotel te 
Andalo, op de hoogvlakte van Paganella, behoort hiertoe. Hout en glas 
werden gebruikt volgens de concepten van bio-architectuur, met extra aan-

dacht voor design. Als resultaat een sfeervolle 
en warme omgeving. In de Spa kan je genieten 
van behandelingen met de kostbare actieve be-
standdelen van Ribes Nigrum, een bosbes rijk 
aan vetzuren en vitamine C, en Negritella, wilde 
bloem met anti-oxiderende eigenschappen. Een 
familiale en vriendelijke sfeer is het sterke punt 
van de vereniging “B&B di Qualità”, met zo’n 
80 accommodaties erkend door de Unesco. Het 
ontbijt is beslist het mooiste moment in B&B 
Relais Mozart, gelegen in de oude “limonaia” 
of winterserre voor citroenen van de Villa de 
Probizer te Rovereto. ‘s Zomers ontbijt je in 
de tuin, vlak naast het park vernoemd naar de 
Weense componist die hier verbleef tijdens zijn 
reis in Italië. Huisgemaakte confituren en taar-
ten, biologische plaatselijke specialiteiten en 
fruit uit eigen tuin worden sierlijk opgediend 
op elegante keramiek. Voor een glutenvrij ont-
bijt kan je terecht in B&B Alla Loggia dell’Im-
peratore, in een gebouw gedateerd van begin 
1900, over het Habsburgse Park van Terme di 
Levico. Je dag begint hier op de dakverdieping, 
in een ruime zaal met elegant beklede stoelen, 
antieke meubels en een piano. Geniet van vers 
gecentrifugeerde fruitsappen, huisbereide con-
fituur en taarten, maar ook van de appelsapjes 
en andere producten afkomstig uit de bijgelegen 
“Strada del vino e dei sapori del Trentino”. In 
dit hoekje van Italië hebben de agriturismi 5 

▲▲▲
itAliAn stYle
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rentino geniet van een buitengewone ligging, waardoor het makkelijk te be-
reiken is vanuit heel Europa. Zodra je hier bent, voel je de vakantiesfeer 
meteen. Alles is goed georganiseerd. Het volstaat de gelukkige eigenaar 

te worden van een Trentino Guest Card. Zo wordt je verblijf een opeenvolging 
van aangename en leuke ervaringen, voor elk wat wils, voor jong en oud. Je kan 
meer dan honderd speciale plekjes ontdekken, zoals musea, kastelen, thermen, 
de bezoekbare delen van de natuurparken, etnografische structuren, wijnprodu-
centen. Bijvoorbeeld het Muse en Mart museum, en zelfs de Arena van Verona! 
Bovendien wordt openbaar vervoer gratis in heel de provincie. Met de Trentino 
Guest Card staat je reis in het teken van de Italiaanse rijkdommen: cultuur, na-
tuur, enogastronomie en welzijn. Van eind maart tot begin november is dit de 
beste methode om het territorium en al zijn attracties te ontdekken. Deze kaart is 
beschikbaar bij de meer dan 700 hotels die deelnemen aan het project en biedt 
je een vakantie aan “vol belevenissen”, die je zelf selecteert volgens je eigen pas-
sies. Het gebruik van de Trentino Guest Card is heel eenvoudig: het volstaat je 
verblijf te reserveren in één van de deelnemende hotels, de kaart af te halen bij 
aankomst en hem elke keer te tonen wanneer je een ticket koopt aan de kassa van 
een deelnemende structuur. Voor gratis gebruik van het openbaar vervoer kan de 
Trentino Guest Card worden aangevuld met de “Card Trasporti”, die aan boord 
moet worden gevalideerd tijdens elke rit (ook geldig op de treinen in Trentino). 
Ook voordelig voor wie reist met kinderen: dankzij de Family-formule kan je het 
gebruik van de kaart ook uitbreiden voor minderjarige familieleden.
www.visittrentino.it/mag-guestcard-trentino

T

TrenTino 
wGuesT card
“Je vakantiebelevenissen” inclusief.

In de 700 deelnemende hotels

In trentIno begInt je vakantIe vóór je vertrekt. op een heel eenvoudIge wIjze: 
door je In te schrIjven op www.vIsIttrentIno.It/mag-poster-trentIno een handIge nIeuwsbrIef 

Informeert je over alle nIeuwIgheden en bezIenswaardIgheden In de regIo en geeft je 
reIstIps, samen met een hoop aanbIedIngen specIfIek voor jou. haast je:  de eerste 2.000 personen 

dIe zIch InschrIjven worden beloond met één van de vIer posters dIe je worden toegezonden.
 je kan je gewenste poster kIezen op het moment van InschrIjvIng.zo kan je de magIsche 

wereld van de dolomIeten, valleIen en meren reeds thuIs bewonderen, nog vóór je vertrekt. 
maar ook late beslIssers worden beloond: zIj  kunnen hun poster ophalen bIj  de toerIstIsche 

InformatIedIenst van de regIo. ze moeten enkel dIt magazIne tonen. 

Be connecTed
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