ADVERTORIAL

Een vollei

DeVolle Sobbio omvot 27 gemeenten, woonnn ldro, oon het
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VAKANTIE IN DE VALLE SABBIA
Wie aan komt rijden vanuit Salà (Gardameer) of
vanuit Brescia, komt langs vele dorpjes waar al
sinds de róde eeuwmetaal wordtbewerkt in middelgrote bedrijfies. Tegenwoordig is toerisme een

belangrijke inkomstenbron, met bezienswaardigheden als het Idromeer, Bagolino, de Monte Maniva en de Monte Gaver en wellnessparadijs Vallio
Terme. In de bossen op de flanken varr de bergen
richting Trentino heerst de stilte van de natuur en
is de lucht fris en zuiver.
De drukte en levendigheid van het Gardameer lijken hier ver weg.
Het ldromeer, op 37o meter hoogte, is het hoogst
gelegen meer van lombardije. Het meer is twaalf
kilometer lang, rzo meter diep, zit vol vis en is
uiterst geschikt voor windsurfers. Van juni tot en
met september kan er gezwommen worden. Veel
femilies verblijven hier in de zomermaanden om
te genieten van de rust en authenticiteit, en jooge
ren komen om zich uit te leven met adrenalinever..
hogende takken van sport. Aan de owers van het
blauwgroene meer zijn verschillende campings te
vinden, alle kleinschalig en gastwij.
Bagolino is een klein maar bedrijvig dorpje aan de
mond van de Valle del Caffaro.

De inwoners zijn ergtrots op hun tradities,
waaronder eenvan de oudste car11avals ter wereld,
met gemaskerde dansers in rijk versierde kostuums
die gekke bekken trekken naar alle passanten.
's Winters komt men naar de Valle Sabbia om te
skiën: op de Monte Gaver en de Monte Maniva
bevinden zich de belangrijkste skipistes. Daarnaast
lenen beide bergen zich goed voor snowboarden,
ritjes met sledóonden en andere sporten.
's Zomers is het uitstekend paardrijden op de berg-

flanken, in

de bossen sn Inngs de

rivier.

Ook
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er veel gefietst en motor gereden, bijvoorbeeld over
de Passo Crocedomini en andere passen waar het

uitzicht over

de onaangetaste omgeving spectacu-

lair te noemen

is. Andere ectiviteiten die

in het

gebied veel beoefeod worden zijn canyoning, rots-

klimmen, paragliding en kitesurfen, al dan niet
onder professionele begeleiding.

Vallio Terme is het wellnessstadje van het gebied.
Omgeven door uitgestrekte bossen in een park van
veertigduizend vierkante kilometer op enkele
minuten van Salà en het Gardameer, is Vallio
Terme de ideale plek om volledig tot rust te komen
en te genieten van het bronwater en de wellnessfa-

ciliteiten.

ervan houdt kan een hengeltje uitgooien en
zelf een forel, baars, paling of andere vis aan
de haak slaan. De zoetwateÍvissen

uit het

meer zijn de basis van vele heerlijke gerech-
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COOPERATIVA VALLE DI BÁCOtINO

TRATTORIA CERRETO

VIA PARROCCHIA 34 - BAGOLINO

DE SFEER BU CERRETO IS WARM EN CEZELLIC DEJONGE

HOTEI--RESTAURANT At TEMPO PERDUTO

CHEF MAAKT FANTASTISCHE ANTIPASTI {NEEM DE'LARDO,,,

ten, waarin de delicate smaak van het hoofd-

HET RESTAURANT IS EEN COEDE PLEK OM TE CENIETEN

HEERLUKE RISOTTO'S EN ON6ELOOFLUK LEKKERE HOOFD-

ingrediènt volledig tot zijn recht komt, zoals

VAN DE LOKALE KEUKEN. HET IS CEOPEND VOOR

CERECHTEN.

LUNCH, APERITIEF EN DINER.

VIACERRETOr-EAGOIINO

vlA SAN

TEL. +39 o365

de ltaliaanse keuken voorschrijít.
Een bijzondere lekkernij
coromello
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ollo zucchero omoro, een snoepje van

bittere suiker. Riesuiker wordt vermengd
met kruiden uit de omgeving, die er een
typische, licht bittere smaak aan geven. ln

ROCCO a6 - BAGOtINO

TEL. +39 o3ó5 99r45
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WWW,TRATTORIACERRETO.COM
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MIRTO DEI.I-'HOTEI, PARCO OELI.A f ONÍE

RISTORANTÉ DA GÈNNY

HIER KRUCT U CERAFFINEERDE CERECHTEN, MODERNE

HUISCEMAAKTE PASTA ZOALS'TA6LIOLINI AL PESCE DI

INTERPRETATIES VAN TRADIÏIONELE RÊCEPTEN EN

LACO" TEN 5PECTACULAIRE'SPIEDO

MÉDITERRANE LEKKERNUEN.

BRESCIANO' EN

geheime hoeveelheden wordt gentiaan,

NATUURTIK VEEL OVERHEERLUKE VISGERECHTEN.
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VIA VANTONE 37 - IDRO

TEL. +39 o365 37oo3:

jeneverbes, salie, sint-janskruid, duizendblad,

TEL. +39 o365 82338o

WWW,PARCODELLAFONTE.IT

bergden, laurier, vlierbes en korstmos toe-

WWW. RISTONANTEDAGEN t{Y.IT

ANTICA SAi-UMERIA SCHIVALOCCHI

gevoegd. De alom verkrijgbare snoepjes zijn

AI.BERGO-RISTORANTE POC6IO VEROÊ

IN DEZE DELICATESSENZAAK VINDT U DE ECHTE BACÓsS, IN

een populair ingrediënt voor kruidendrankjes

CHEF ENZO BOSCHI COMBINEERT ZUN KENNIS VAN

VERSCHILTENDE

en innovatieve cocktails, maar worden ook

DE MEDITERRANE KEUKEN MET DE TRADITIONELE

ASSORTIMENT WEIDEBOTER, C,EITENKAZEN, VTEESWAREN

Sewoon als snoepje Seseten tijdens een
flinke wandeling, of gewoon zomaar.
Jonge chefs en restauranteigenaren, trots op

CERECHTEN VAN DE VALLE SABBIA: ORICINELE VLEESEN ZOETWATERVISSCHOTELS,

CEVULDE PASTA EN

BUZONDERE ZTEVIsCOMBINATIES.

- VAIUO TERME

RUPINCEN. DAARNAAST

15

ER EEN CROOT

EN ANDERE DELICATESSEN

VIA SAN GIORGIO:4

-

BAGOLINO

TEL. +39 o3ó5 99137
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PASTICCTRIA ÊVEtINA

WWW.ALPOCGIOVERDE.IT

KOOP HIER DE BUZONDERE'ZUCCHERO

LA TRATTORIA DÉi. VIANOANTÊ

VROECER WERD GEBRUIKT TEGEN ALLERTEI KWAALTJES.
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kan men voor een redelijke prijs eten op top-

CERUPT NU IS HET EEN ELECANT RESTAURANÏ ONDER
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niveau. Deze combinatie trekt zowel families

TEIDINC VAN DEJONCE SARA SCAIVINI, MET MODERNE,
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BAR MANIVA
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BU PAOLA KUNT U TERECHT VOOR DE TRADITIONELE

TEL. +39 o365 99869, +39 3287o78176
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WWWTRATTORIADELVIANDANTE.NET

CAMPARI OF APEROT EN EEN DRUPPEL'SELTZ').
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