Camping Cisano/San Vito*****
Bardolino, Gardameer, Veneto, Italië
Camping Cisano San Vito is ideaal voor gezinnen en ligt direct aan het Gardameer in Italië. De
kampeerplaatsen liggen in een rustige omgeving midden in het groen, en sommige plekken hebben
zelfs uitzicht op het Gardameer. Ook ligt de camping dicht bij enkele van de belangrijkste
toeristische centra van het meer: Bardolino, Garda en Lazise
De voorzieningen op de terrassencamping zijn goed: goede restaurants (waaronder een restaurant
aan het water), een supermarkt, een speeltuin, net sanitair en verscheidene winkels.
Geen gebrek aan activiteiten
Op Cisano/San Vito is genoeg te doen; met zwembaden, tennisbanen, een speeltuin, supermarkt,
restaurant, winkels en op 700m het privéstrand. De camping is in drie delen opgedeeld, alle delen
zijn eenvoudig te bereiken via de weg of een tunneltje.
Met het animatieteam op camping Cisano & San Vito zul je zeker geen tijd hebben om zich te
vervelen. Je kunt zelf uitzoeken wat je het beste bevalt. Tennissen, windsurfcursussen, zwemmen,
aerobic of kanocursussen, voetbal- of volleybaltoernooien, waterski en minigolf, strandspelen en
dansavonden.
Als je de voorkeur geeft aan ontspanning, kun je lekker in de zon gaan liggen. Dit kan aan een van
de zwembaden of bij het bubbelbad van camping Cisano San Vito (badmuts verplicht), of op het
privéstrand aan het Gardameer. Bij het strandje in de buurt zijn ook buitenfitnesstoestellen en een
speelpiratenschip.
Er is op de camping een kleine speelhal. Wifi tegen betaling. Fietshuur is mogelijk. Je kunt op deze
camping in Italië in een uiterst nieuwste (2019 geplaatst) luxe en comfortabele SunLodge mobile
home verblijven.
Rondom het Gardameer
In de omgeving van camping Cisano is er van alles te zien. Bezoek eens een wijngaard of het
olijfoliemuseum in Bardolino. Verona ligt op een steenworp afstand en is zeer de moeite waard om
bezocht te worden. Dit is de stad van Romeo en Julia! Bezoek ook eens de opera in de eeuwenoude
arena, een hele beleving.
Vanaf de camping kom je direct op een kilometerslang wandelpad terecht, dat naast het Gardameer
ligt.

Camping Bella Italia*****
Peschiera del Garda, Gardameer, Veneto, Italië
Camping Bella Italia, direct aan het Gardameer bij het geliefde Peschiera del Garda, staat garant
voor een geslaagde vakantie. De naam van deze camping in Italië zegt eigenlijk al genoeg: je
kampeert hier in een van de mooiste delen van Bella Italia!
De camping ligt aan de zuidoever van het Gardameer met fraaie kiezelstranden. Je hebt er alle
mogelijkheden voor een fijne strandvakantie: zwemmen, zeilen, waterskiën of gewoon lekker
genieten van de zon.
Op de camping zelf is een prachtig zwembadcomplex met meerdere baden, inclusief stoere
waterglijbanen, ondiepe delen voor de jongste kinderen, palmbomen, een echt zandstrand en een
ruim terras met ligbedden en parasols. Ook is er op het droge een waterpretplein voor de
allerkleinsten, met allerlei leuke sproeiers. Bij alles is gedacht aan kwaliteit en uitstraling! Ook bij
de sanitaire voorzieningen, de sportfaciliteiten, de speeltuinen, speelparken (tegen betaling), de
'Bella Italia Train' en de winkelmogelijkheden op Bella Italia. Een groot pluspunt van deze camping
is het bijzondere uitzicht op het meer vanaf het terras bij het restaurant! Heerlijk om een avondje
romantisch te tafelen op zijn Italiaans.
Je kunt op camping Bella Italia in een uiterst luxe en comfortabele SunLodge mobile home
verblijven, een andere accommodatie huren of met een eigen kampeermiddel komen. Vanaf jouw
caravan, camper of tent wandel je zo naar het historische centrum van Peschiera. Even het
thuisfront mailen? Er is wifi tegen betaling beschikbaar.
De wijde omgeving is heel mooi en ideaal voor een wat langere dagtocht met de auto: een ritje
langs de oevers van het Gardameer, of je nu de kant van Lombardije of die van Veneto kiest. Direct
ten zuiden van Peschiera begint het kilometerslange natuurpark Parco del Mincio langs de rivier de
Mincio, een park dat helemaal doorloopt tot aan de stad Mantua.
Op maar een half uurtje van camping Bella Italia ligt de traditierijke stad Verona, met zijn mooie
pleinen en monumenten. In de zomer worden in het Romeinse amfitheater de Arena
openluchtopera’s opgevoerd, een absolute aanrader! Op de camping zijn ook fietsen en kano's te
huur.

Centro Vacanze Cavallino****
Cavallino, Adriatische Kust, Veneto, Italië.
Camping Cavallino ligt aan het strand van de Adriatische Zee, in de Golf van Venetië. Het
kampeerterrein van camping Cavallino ligt verscholen in een natuurpark met dennen en olijfbomen.
Een fantastische vakantie aan zee ligt in het verschiet, want reken maar dat het gehele gezin zich
vermaakt op het brede zandstrand! Terwijl de kinderen plezier maken in het water of in het zand,
kun je ongestoord genieten van de zon.
Camping Cavallino zelf biedt veel moois. Het kampeerterrein beschikt over mooie
groenvoorzieningen, zodat de meeste plaatsen aangenaam in de schaduw liggen. Je kunt op deze
camping in Italië met een eigen tent, caravan of camper kamperen, maar ook kiezen voor één van de
comfortabele stacaravans voor maximaal 6 personen! Er is nieuw, zeer verzorgd sanitair op de
camping.
Honden zijn toegestaan op het kampeerterrein van camping Cavallino (let op: niet bij iedere
accommodatie zijn honden toegestaan) en op bepaalde delen van het strand.
Wifi gebruiken kan tegen betaling.
Camping Cavallino organiseert regelmatig allerlei leuke activiteiten voor jong en oud en er zijn
fijne voorzieningen zoals een prachtig zwembad met kleuterbad en glijbanen (badmuts verplicht),
een restaurant, pinautomaat en winkel. In het zwembad is het dragen van een badmuts verplicht. In
het hoogseizoen verzorgt het animatieteam een programma dat, onder andere, bestaat uit een
miniclub, strandspelen en sporttoernooien. Het toeristische stadje Cavallino ligt op een steenworp
afstand van de camping. Maar een tochtje met de boot naar Venetië is eveneens erg aan te raden!
Een fietstocht door de omgeving is ook leuk. Je kan een fiets huren op de camping.

