
TOERISME

schitterend vergezicht!

De Noord-Italiaanse 
Dolomieten zijn een 
paradijs voor wan-
delaars. Want zo’n 
gevarieerd én schit-
terend landschap tref 
je nergens. 

De pistes veranderen ’s 
zomers in wandelparadijs.

Het vanillekleurige 
kerktorentje kom je 
tegen op de weg tussen 
Arabba en Corvara.

Het pittoreske dorpje 
Ortisei in Val Gardena.

En wéér een 

Achtdaagse 
autoreis 

Dolomieten 
vanaf.

€329 P.P.
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2. Barbara Groen 
kiekte op een festival 
in Canazei een jonge 
vrouw in kleder-
dracht. Geen uitzon-
dering, want iedereen 
ging er gekleed in 
traditionele kleding.
3. De keuken in Zuid-
Tirol is een mix van 
Oostenrijkse deli-
catessen en Italiaanse 
klassiekers. 
4. Niet alleen de 
natuur, maar ook de 
bewegwijzering is 
charmant in de 
Dolomieten.

1. Tip van fotografe Barbara 
Groen: ‘Restaurant Tubladel bij 
Ortisei staat bekend om zijn 
streekgerechten. Ik at er de 
gnocchi met zwarte truffel, een 
echte aanrader!’ tubladel.com

Heerlijk rustig
Rustzoekers zitten goed in het Noord-
Italiaanse Campitello. In de winter is het 
dorpje een hotspot om te skiën, maar 
buiten het wintersportseizoen transfor-
meert het pittoreske plaatsje in de per-
fecte uitvalsbasis voor wandelaars. Het 
landschap rondom het dorpje is adembe-
nemend en vooral de Sassolungo- en Col 
Rodella-berg stelen de show. Zin in een 
niet al te intensieve wandeltocht in de 
omgeving? De nabijgelegen vallei Val 
Duron is het perfecte decor: groene wei-
des met grazende koeien tegen een ach-
tergrond van bergtoppen. Zoek je het 
liever hogerop? Met de lift in Campitello 
zoef je in een paar minuten naar Col 
Rodella, een bergtop op zo’n 2500 meter 
hoogte. Hier starten de mooiste wande-
lingen en dagtochten.

Midden in de bergen
Wie de bergtoppen van dichtbij wil zien, 
neemt een van de kabelbaantjes die het 
hele jaar door in touw zijn. Kijk voor een 
overzicht op fassa.com en ga naar 
‘Sommer’; hier vind je niet alleen een 
overzicht van de beschikbare kabelba-
nen, ook alle wandelingen die bij de res-
pectievelijke uitkijkpunten beginnen 
worden op de site beschreven. Echte fans 
nemen een Dolomiti Supersummer-pas: 
hiermee kun je op ruim negentig paden 
terecht, verspreid over twaalf valleien. 
dolomitisupersummer.com

Thermen
Je kunt een bad nemen in een bergbeek, 
maar als je optimaal van het thermale 
bronwater wilt genieten, kun je beter 
naar Terme Dolomia gaan. De spa maakt 
gebruik van water uit de natuurlijke bron 
die door Val di Fassa kabbelt en waaraan 
heilzame kwaliteiten worden toegeschre-
ven. Voor de ultieme ontspanning combi-
neer je het badderen met massages en 
holistische lichaamsbehandelingen. 
termedolomia.it

Alpenliefde
Messner Mountain Museum bestaat ei-
genlijk uit zes musea die elk op eigen 

   Lekkere trek na de  
wandeling? Volg dan de geur
     van kuchen & torten!

wijze de schoonheid van het bergland-
schap belichten. En dat op plekken 
waar de alpenliefde spontaan van op-
laait: van hypermoderne expositie-
ruimtes tot imposante kastelen. Met de 
MMM Tour Ticket ben je op alle locaties 
welkom. De dichtstbijzijnde ligt bij 
Bozen. 
messner-mountain-museum.it

Un peu de français
Na volop Oostenrijkse romantiek en 
Italiaanse charme kun je voor een portie 
Franse flair naar Trento, waar in de zo-
mermaanden een heerlijke brocante-
markt wordt gehouden. 
mercatinodeigaudenti.it

Genieten in Bolzano!
   Begin met een prachtig panorama over 
de stad: volg vanaf de parochiekerk in 
Gries-San Quirino de kilometerslange 
Passeggiata del Guncina, met aan 
weerszijden eeuwenoude muurtjes, 
bleekroze rozen en een adembene-
mend uitzicht over stad en bergen. 

   Na die klim heb je vast lekkere trek ge-
kregen. Daal af naar het gezellige cen-
trum. Zoetekauwen gaan linea recta 
naar Klaus Pasticceria Konditorei; volg 
gewoon de geur van overheerlijke ku-
chen & torten. pasticceriaklaus.it. 

   Liever proosten op Bolzano? Verover 
dan een plekje op Piazza Walther en 
bestel een glas sprankelende riesling. 

Rozenrood
De schemering valt in de Dolomieten 
sprookjesachtig, zeker als je de lokale 
legende van Ladina & Latemar kent. 
Het verhaal gaat dat er ooit een koning 
leefde, die samen met zijn dochter 
Ladina leefde in een slot, omgeven door 
een schitterende rozentuin. 
Aangetrokken door de bloemen besloot 
een prins, Latemar geheten, de tuin te 
bezoeken. Hij trof er Ladina en ont-
voerde haar. De intens bedroefde ko-
ning vervloekte de bloemen, die de 
prins hadden gelokt. Hij gebood ze 
overdag, noch ’s nachts te bloeien, 
maar hij vergat het verbod ook over de 
schemering uit te spreken. Sindsdien 
kleuren de bergen bij het zakken van de 
zon rozenrood.

Happy met ’n appie
Dowload de gratis Südtirol Trekking Guide 
App en ontdek honderden (berg)wan-
delroutes door de mooiste stukken van 
Noord-Italië.  

Wist je dat veel van deze 
traditionele blokhutten ook 
te huur zijn? Wie weet de 
volgende keer…
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6. Wandel van dorp naar dorp, 
dan heb je elke keer een plek 
om uit te puffen en natuurlijk 
voor een stukje Apfelstrudel of 
verkwikkende gelato. 
7. Dit koeienbelletje is natuur-
lijk een souvenir, al hoor je ze 
ook op de bergweiden nog 
geregeld klingelen.
8. Geen zin om te wandelen? 
Ga dan toeren door de omge-
ving of bezoek Bolzano dat op 
circa een uur rijden van Val di 
Fassa ligt. 
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8
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-REIZEN

Het viersterrenhotel Park Hotel & Club 
Diamant ligt in het gezellige plaatsje 
Campitello, in het hart van De 
Dolomieten, en wordt omgeven door 
bergen. Het hotel is de perfecte uit-
valsbasis voor het maken van prachti-
ge wandelingen door het Tiroler 
landschap. Het hotel heeft een gratis 
parkeerplaats, bar, restaurant, lift en 
well ness  center met sauna, Turks 
stoombad, klein zwembad met hydro-
massage (5x2 m) en fitness. De ka-
mers zijn van alle gemakken voorzien 
en kleine huis dieren zijn -tegen beta-
ling - welkom!

Inbegrepen
• 7x overnachtingen in Park Hotel & 

Club Diamant in 
een tweepersoonskamer

•  7x ontbijtbuffet
• 7x viergangenkeuzediner met 

saladebuffet
•0,25 l huiswijn en 0,5 l water p.p. 

per diner
• gratis gebruik van het 

wellnesscenter 
•welkomstdrankje op het 

terras (30 jun – 29 jul 2018)
• bij aankomst 1 fles water en 

fruitmand (5 – 25 aug 2018) 
•20% korting op fietshuur in 

Canazei/Fassa Park (30 jun – 29 jul 
2018)

• bij verblijf in de maand juli elke 
maandag gratis begeleide excursie 
(weersafhankelijk) 

Niet inbegrepen
•  vervoer
• overige maaltijden
•  toeristenbelasting ca. € 1,30 p.p.p.d. 
• reis- en/of annuleringsverzekering
•  bijdrage calamiteitenfonds 

€ 2,50 per boeking  
•  reserveringskosten € 19,50 per 

boeking  

Prijs & periode
Prijs p.p. per achtdaags arrangement 
vanaf € 329 o.b.v. tweepersoons 
voordeelkamer inclusief vroegboek-
korting (geldig bij boeking tot 30 april 
2018). Kinderkorting 0 t/m 13 jaar: 
100%. Korting derde persoon vanaf 14 
jaar: 50%. Deze aanbieding geldt van 
10 jun tot 17 sep 2018. Aankomst: da-
gelijks.

Meer informatie 
& reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/
dolomieten of bij de reis adviseurs van 
De Jong Intra Vakanties via 0180 - 
45 78 03. Vermeld o.v.v. de reiscode 
AZCMO99. Op deze aanbieding zijn de 
anvr/gr-voorwaarden van toepassing.

Achtdaagse autoreis Dolomieten vanaf.
€329 P.P.

Cijfers & Feiten
   De Dolomieten vormen een berggebied 
in de Italiaanse Alpen op nog geen dag 
rijden van Nederland. 

   Het hoogtepunt van de Dolomieten is 
de Marmolade (3343 meter hoog), 
maar er zijn nog zo’n 15 andere bergen 
die ook de 3000 meter-grens bereiken. 

   Unesco heeft de Dolomieten uitgeroe-
pen tot werelderfgoed. 

   De Dolomieten zijn ontstaan uit ver-
steende koraalriffen – vandaar die 
prachtige kleuren – en ca. 250 miljoen 
jaar oud. 

Hoi Hugo!
Liefhebbers van Zuid-Tirol kenden deze 
jongeman al jaren, maar sinds kort is hij 
ook in Nederland een graag geziene gast: 
Hugo! Het verfrissende, lichte drankje 
uit de regio wordt gemaakt van prosec-
co, vlierbloesemsiroop en verse munt-
blaadjes. Vul een groot wijnglas met drie 
of vier ijsklontjes, schenk er ca. 30 ml 
vlierbloesemsiroop op, vul aan met een 
gelijk deel bronwater en giet er 120 ml 
prosecco op. Voorzichtig doorroeren en 
garneren met een paar takjes munt en 
een schijfje citroen of limoen. Salute!

The Sound of Music
Dit is zo’n tip die locals het liefst voor 
zichzelf houden: het jaarlijkse muziek-
festival The Sounds of the Dolomites. 
Deze reeks openluchtconcerten wordt 
in de zomermaanden georganiseerd op 
magische en vaak afgelegen locaties. De 
muziekstijlen van de concerten lopen 
uiteen van jazz tot klassiek, maar vaste 
prik is de schitterende entourage en het 
uitzicht op de bossen en bergen. Vergeet 
niet een kleedje en lekker gevulde pick-
nickmand mee te nemen, want in te-
genstelling tot georganiseerde 
Nederlandse festivals vind je hier geen 
foodtrucks! 
isuonidelledolomiti.it

Insidertip
Fotograaf Barbara Groen 
verkende voor Margriet de 
Dolomieten: “Wil je het 
mooiste van de Dolomieten 
zien, rijd dan de route van 
Val di Fassa (maak zeker 
een stop bij het beroemde, 
lokale kaasfabriek Mèlga de 
Fascia) via Sella Gruppe 
(met de hoogste bergpie-
ken) naar Val di Gardena.” 
formaggidimontagna.com

Als je de hele dag naar deze 
reuzen zit te staren, is het 
logisch dat je ze een naam 
geeft. Deze bergketen heet 
de Sella Gruppe.

Het wandel-
walhalla heet 
je welkom!
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