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Ingesloten in een breed dal van steile 
bergen ligt het Idromeer (Lago d‘Idro) op 
een hoogte van 370 meter boven de zee-
spiegel in het Sabbiadal. De rivier Chiese, 
welke van het noorden uit in de bergen 
van Adamello ontspringt, vult het Idromeer 
ook in het hoogseizoen continu met fris en 
helder water. Daarom is het Idromeer niet 
alleen als ideaal surf- en zeilmeer, maar als 
totaal watersportgebied en om in te spelen 
en zwemmen, een belevenis op zich! Daarbij 
bereikt de watertemperatuur in het zomersei-
zoen meestal zo‘n 23-24°C, ideaal voor een 
verfrissende duik tijdens de warme dagen.
Het 11 km lange en 2 km brede Idromeer 
ligt in de provincie Lombardije, noordelijk 
van de stad Brescia en ca. 35 km westelijk 
van zijn zeer bekende buurman: het Gar-
dameer. Het is door prachtige middelhoge 
bergen omgeven en vanuit Zuid-Duitsland 
gemakkelijk binnen een dag over de Brenner 
of via Zwitserland te bereiken.
De door ons verhuurde vakantiewoningen/
appartementen zijn in typisch natuursteen 
uitgevoerd en liggen in de gemeente Idro,  
in de dorpjes Vesta (in het noordoosten),  
in Crone (in het zuidoosten) en op de  
4-sterren AZUR Sportcamping Rio Vantone.

Deze camping bestaat al meer  
dan 40 jaar en is sinds een paar 
jaar volledig aangepast aan de 
eisen van deze tijd!
Vanuit Idro kunt u gemakkelijk 
leuke uitstapjes maken naar Salo, 
Desenzano en Sirmione aan het 
Gardameer, of naar Milaan,  
Bergamo, Brescia, Verona en 
Venetië. 
 
 
 
 

Het klimaat is zeer mild en zorgt voor warme 
dagen in het voorjaar tot in de late herfst. 
In de omliggende bergen vindt de natuur-
liefhebber zowel romantische wandelwegen, 
maar ook steile bergpaden (in het Dolimiti di 
Brenta of het Adamellogebied).
De laatste jaren hebben zich naast de be-
kende sporten ook een veelvoud van andere 
en meer extreme sporten ontwikkeld. Zo is 
er bijvoorbeeld kindercanyon in Casto, welke 
vanaf de camping onder deskundige begelei-
ding plaatsvind en in Crone en Vesta kunnen 
kinderen leren klimmen. Startplaatsen voor 
paraglyding, canyontochten over prachtige 
rivieren en tochten door een gebied met wil-
de paarden, kortom het Idromeer biedt alles 
voor een avontuurlijke vakantie.
Tussen Vesta en Crone ligt  
onze 4-sterren AZUR 
Sportcamping Rio Vantone,  
waar we zowel u als uw  
kinderen een veelvoud  
bieden aan vermaak:  
een eigen surfschool,  
een animatiepro- 
gramma voor kinderen  
in het hoogseizoen, een  
zwembad met eigen bad  
voor de allerkleinsten,  
een gezellig restaurant  
met terras en leuke  
bar. Ook een  
ijssalon, shop  
en snackbar  
zijn aanwezig.

Vakantie aan het Idromeer

 
Welkom aan het Idromeer!
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Het dorpje Vesta in het noordoosten van het 
Idromeer is niet alleen het gezelligste en het 
rustigste plaatsje aan het Idromeer, maar 
zeker ook het zonnigste. 
Vesta is een vakantiedorpje met een eigen 
strand met een daartoe behorende strandbar 
met bootverhuur (alleen in het hoogseizoen), 
en een fantastisch uitzicht over het meer.
Uw boodschappen kunt u doen in Crone of 
op de camping Rio Vantone.

Casa Ruth is een gezellig vakantiehuis met  
2 boven elkaar liggende woningen en een 
grote tuin. Het huis ligt ca. 80 meter van het 
meer en voor het huis loopt een straat direct 
naar het strand. 
Vanuit huis heeft u een fantastisch uitzicht over 
Vesta en het Idromeer met zijn mooie bergen. 

»Casa Ruth«

Casa Paola

Casa Anna

Onze vakantiewoningen 
in het dorpje Vesta

Casa Ruth

Een eigen, grote tuin met ligweide en hek 
omgeeft het huis.

Beide vakantiewoningen zijn 
ingericht voor maximaal  
4 personen (ca. 42 m2).
Een gezellige woon/ 
slaapruimte met slaapbank, 
een open keuken met eethoek, 
een leuke slaapkamer met 
2-persoonsbed (woning A met 
hemelbed), douche/toilet, 
sat-TV, balkon of terras met 
tuinmeubelen.

BG-Woning A
Boven-Woning B  

Casa Ruth A+B

Hemelbed in Casa
Ruth (woning A).

Blik over hetmooie  
Idromeer vanaf het  

balkonvan Casa Paola.
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Casa Paola beschikt over 4 gezellige  
en smaakvol ingerichte vakantiehuizen. 
Het huis ligt direct naast het kleine  
openbare strand en dus ook direct aan  
het meer. Van hieruit biedt het u een  
volledig vrij en fantastisch mooi uitzicht  
over het meer. Terwijl uw kinderen aan  
het strand spelen, kunt u rustig in de tuin 
van de zon en de bergen rondom het 
Idromeer genieten. Honden zijn hier  
niet toegestaan.

»Casa Paola«

Woningen A - D zijn ingericht voor max.  
4 personen (ca. 36 m2).
Woonruimte met slaapbank, open keuken 
(met afwasmachine) met gezellige eethoek, 
slaapkamer met 2-persoonsbed, douche/
toilet, sat-TV, balkon of terras met  
tuinmeubelen.

Casa Paola A - D Verd.-Woning D + C (gespiegeld) 

BG-Woning A + B (gespiegeld) 

Direkt  
aan het 
meer!
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Casa Anna beschikt niet alleen over  
7 smaakvol ingerichte vakantiewoningen, 
maar ligt ook heerlijk rustig en mooi direct 
aan het Idromeer.
De grote, door een hek omgeven tuin voor 
het huis biedt veel ruimte aan zonaanbidders 
en spelende kinderen. Onder de walnootbo-
men vindt u schaduw en rust voor een lekker 
middagdutje. Vanuit de tuin kunt u door een 
poort direct naar het meer en strand. Het 
huis is ook voor meerdere gezinnen beschik-
baar, die samen vakantie willen vieren.

»Casa Anna«

Casa Anna A

Woning A:
is een romantische  
woning over 2 etages 
voor max. 5 personen 
(ca. 45 m2).
Begane grond: 
Woonkamer met 
eethoek, Sat-TV,  
Keuken, douche/toilet 
en slaapkamer met 
2-persoonsbed.
Verdieping:
Open ruimte met  
slaapbank, grote  
romantische  
slaapkamer met  
2-persoonsbed.

Direkt  
aan het 
meer!

Begane grond

Verdieping

Tuin uitzicht over het meer
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Honden zijn van harte welkom!

Deze woningen
zijn ingericht voor maximaal  
4 personen (ca. 38 m2).
De toegang gaat via een trap-
opgang aan de achterzijde.

Uitrusting:
Woon/slaapruimte met  
slaapbank, gezellige zithoek  
en sat-TV, open keuken met 
eethoek, slaapkamer met  
2-persoonsbed, douche/toilet  
en balkon met tuinmeubelen.

Casa Anna E, F, G (verdieping)

Casa Anna B, C, D (begane grond)

Deze woningen
zijn ingericht voor maximaal 
4 personen (ca. 38 m2).

Uitrusting:
Woon/slaapruimte met  
slaapbank, gezellige zithoek  
en sat-TV, open keuken met 
eethoek, slaapkamer met  
2-persoonsbed, douche/toilet  
en terras met tuinmeubelen.

E
F G

B
C D



Slechts 50 meter hemelsbreed van het meer, 
als op een terras gelegen, bevinden zich 
aan de noordelijke dorpsrand van Crone 
naast elkaar, de huizen Casa Anouschka, 
Casa Elisa, Casa Corinna en Casa Susanna.

De 4 moderne en smaakvol ingerichte 
vakantiewoningen hebben allen een eigen 
groot balkon of een terras richting het meer 
met toegang naar de gezamenlijke tuin.  
Om het huis is naast de grote tuin voldoende 
parkeerplaats aanwezig voor alle woningen. 
Ze liggen zuidwestelijk met uitzicht op het 
meer en achter een prachtig bergpanorama. 
Verder behoort bij de woningen een eigen 
zwembad, dat uitsluitend voor de gasten van 
de huisjes ter beschikking staat.
Het centrum van het dorpje Crone heeft 
betoverende steegjes, kleine winkeltjes en  
restaurants. Ook is er elke woensdag een 

Crone, het grootste dorpje 
van de gemeente Idro

Casa Anouschka A+B
Woning B  
(verdieping) Woning A  

(begane 
grond) 

 
Deze 2 vakantiewoningen zijn met maxi-
maal 6 personen (ca. 60m2) te bewonen. 
Er is een woon/slaapruimte met slaapbank, 
open haard, sat-TV en een open keuken 

met eethoek, een grote slaapkamer met 
2-persoonsbed, een kinderkamer met  
stapelbed ook voor de wat grotere kinderen, 
een badkamer met douche/toilet en een 
terras of balkon met tuinmeubelen.

grote markt, op een afstand van slechts 
5 minuten lopen! In het dorp kunt u elke 
morgen uw broodjes, kaas of salami kopen 
zonder dat u er met de auto heen hoeft. 
Alle woningen zijn licht en hebben een terra-
cottavloer met vloerverwarming en een open 
haard. De slaapkamers zijn ruim, de keuken 
is volledig uitgerust en de woonkamer gezellig, 
zodat u zich meteen thuis voelt.

Casa Anouschka, Casa Elisa, Casa Corinna, Casa Susanna
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Nieuw: 
Wifi bij het 

zwembad!

»Casa Anouschka«
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»Casa Elisa«

 

Voorbeeld: 
Woning B 
(verdieping)
 

Voorbeeld: Woning A (begane grond)

De woningen A en C zijn met maximaal  
4 personen te bewonen. (ca. 50m2).
De woningen A zijn allemaal op de begane 
grond, de  woningen C zijn op de bovenetage.
Er is een woon/slaapruimte met slaapbank, 
een open haard, sat-TV, een open keuken met 
eethoek, een slaapkamer met 2-persoonsbed, 
een badkamer met douche/toilet alsmede een 
terras of balkon met tuinmeubelen.

De woningen B en D zijn maximaal  
met 6 personen bewoonbaar (ca. 60m2).
Woning B is op de begane grond,
Woning D is op de bovenetage.
De uitrusting is hetzelfde als bij de
woning A + C, echter tevens met  
kinderkamer en stapelbedden, ook  
voor de grotere kinderen.

Casa Elisa, Corinna en Susanna A - D

Met 
zwembad!
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Een 4 sterren 
camping direct 
aan het meer
Op een landtong aan de oostelijke zijde  
van het Idromeer ligt de 4 sterren  
AZUR Sportcamping en Vakantiepark  
Rio Vantone.
Of u nu een plaats (bijv. aan het water), een 
kamer, een mobilhome, een luxe tent/lodge 
of een vakantiewoning zoekt, hier vindt u 
voor ieders wens het juiste onderkomen.
Het personeel bij zowel de receptie als het 
restaurant zal het u daarbij zo aangenaam 
mogelijk proberen te maken, zodat u van 
een ontspannen en heerlijke vakantie kunt 
genieten.

Benvenuto al camping Rio Vantone!

AZUR Sportamping Rio Vantone



Die »Casa Annuschka«

EG-Wohnung B  

»Casa Valeria«

 
 
 
De woningen A en B bevinden zich op 
de begane grond en zijn ingericht voor 
2 volwassenen en 3 kinderen. Hier vindt 
u een woon/slaapruimte met sat-TV met 

daarnaast een comfortabele keuken met 
eethoek, alsook een uitklapbare slaapbank, 
een slaapkamer met 2-persoonsbed, een 
kinderkamer met grote stapelbedden, een 
badkamer met douche/toilet en een terras 
met tuinmeubelen. Uitzicht op het meer 
hoort er natuurlijk bij.

 
De woningen C en D
bevinden zich op de bovenetage en zijn uit-
gerust voor 2 volwassenen en maximaal 4 
kinderen. Hier vindt u een woon/slaapruimte 
met sat-TV en daarnaast een comfortabele 
keuken met eethoek, een uitklapbare slaap-
bank, een slaapkamer met 2-persoonsbed, 
een kinderkamer met grote stapelbedden.
Ook is er boven de woonruimte een via een  

 
 
trap bereikbare ruimte met 2 bedden en 
voldoende speelruimte voor de kinderen. 
Deze ruimte is ideaal voor de wat grotere 
kinderen (geen kleintjes!) pubers of volwas-
senen, welke zelfstandig de trap op kunnen.
Een badkamer met douche/toilet en breed 
terras met tuinmeubelen, alsook uitzicht op 
het meer horen hierbij.
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Woning B + A (begane grond) Woning D + C (verdieping)Casa Valeria A - D
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»Safari Lodge Comfort«

picture sample picture sample

»Mountain View Lodge L«

Een luxe lodge van de laatste generatie in de stijl van de 
alpenlanden staat hier tot uw beschikking. Deze is niet 
alleen stijlvol ingericht, maar beschikt over veel comfort, 
hoogwaardige meubelen en een aansprekende inrichting, 
met o.a. afwasmachine, airconditioning en met een 
gezellige verlichting. Een groot, deels overdekt panorama-
terras, een ruime keuken, een groot bad en een gezellige, 
gekoelde woonruimte zorgen in elk jaargetijde voor een bi-
jzondere Glamping-belevenis. In de 2 slaapkamers vinden 
maximaal 4 personen een ruime plaats.

De „Safari Lodge Comfort“ is een gezellige en comfortabel  
uitgeruste lodgetent voor max. 5 personen. Deze tent kan 
tot aan het terras volledig geopend worden, waardoor u een 
supergrote woonruimte krijgt.
Uitrusting: – een volledig ingerichte kleine keuken – een 
badkamer met ruime douche en toilet – 2 aparte slaapk-
amers. Een ouderslaapkamer met 1 tweepersoonsbed  
(190 x 140 cm), een kinderkamer met eenpersoonsbed  
(190 x 70 cm) en een stapelbed (190 x 70 cm) – gezellige, 
hoogwaardige houten tuinmeubelen.

»Mountain View Lodge XL«

De grootste lodge in deze exclusieve serie is geschikt 
voor 6 personen. 3 Ruime slaapkamers, 2 badkamers 
en voldo-ende leefruimte heeft u hier tot uw beschikking. 
De ruimte is zeer stijlvol ingericht en beschikken over een 
zeer comfortabele uitrusting, hoogwaardige meubelen 
en een aansprekende sfeer. U vindt in onze lodges o.a. 
een afwasmachine, airconditioning en mooi servies. Een 
groot, deels volledig overdekt panoramaterras zorgt voor 
een fantastische Glamping-belevenis.
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De „Air Lodge“ heeft niet voor niets haar naam! U woont 
hier in een lodgetent met 2 etages, hoog boven de andere 
gasten. Dat komt omdat deze lodge zowel midden in het bos 
alsop een heuvel staat. Op de begane grond is de keuken, 
een woon- en slaapruimte (bed 200 x 150 cm) en een ruim 
terras. Op de bovenste etage (via een trap te bereiken) staat 

het romantische twee-
persoonsbed (200 x 160 
cm) met een vrij uitzicht 
op de sterrenhemel boven 
u en een klein terras met 
uitzicht richting het meer. 
En dit alles op slechts 20 
meter van het meer en 
voor in totaal 4 personen.

»Safari Lodge Deluxe«
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»Air Lodge«

De „Safari Lodge Deluxe“ biedt Glampingbelevenis voor 
veeleisende gasten in de Alpine stijl. In deze lodge heeft 
u voldoende plaats voor 6 personen. Op 35 m² woonop-
pervlak en 15 m² terras vindt u in deze gezellige en volledig 
ingerichte lodge praktisch alle denkbare comfort. Van het 
verhoogde terras heeft u een heerlijk uitzicht op het meer.
Uitrusting: ruime keuken met voldoende aflegruimte, keu-

kenuitrusting als een grote 
koelkast, ruime eettafel met 
houten meuebelen, een gezel-
lige louncheplek op et terras, 
een chique badkamer com-
pleet met regendouche, een 
ouderslaapkamer met hemel-
bed, een kinderslaapkamer 
met stapelbed en alle bedden 
200 x 80 cm zijn met 4-ster-
ren hotelmatrassen uitgerust.

Neu

»Jungle Lodge Deluxe«

In Afrika zou men het de BIG FIVE LODGE noemen. 
Deze nog jonge Lodge laat absoluut geen wens onvervuld. 
Met meer dan 105 m² woonruimte en een 30 m² groot 
panoramaterras uitgerust waant u zich in de vakantiehe-
mel. Prachtige designmeubelen en accessoires, een stijl-
volle verlichting en veel ruimte zowel in als voor de lodge 
zorgen voor een onvergetelijk vakantiegevoel. In deze  
2 verdiepingen tellende lodge heeft u plek voor 7 perso-

nen (alle bedden 200 x 80 cm). 
Tevens een grote regendouche, 
een apart toilet, dubbele was-
tafel met excellente verlichting 
wachten hier op de veeleisende 
gasten.
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AZUR Camping  
Rio Vantone
De plaatsen bevinden zich op een stuk 
grond met veel bomen en bloeiende planten 
en een daarbijbehorend dennenbos.
De sanitairgebouwen van de camping zijn 
voortreffelijk. We beschikken over 2 gebouwen 
met een centrale ligging en met alle nood-
zakelijke voorzieningen, zoals kinderdouches, 
een babybad en invalidentoilet. 

Netheid en hygiëne  
staan bij ons hoog  

in het vaandel!
Honden zijn  

bij ons op de  
camping welkom.

De mooiste campingvakantie

Of u nu een standaard-, comfortplaats  
of een waterplaats op de 1e rij;  
op de camping heeft, er is veel groen  
en schaduwrijke bomen

Uiteraard hebben wij altijd  
een luisterend oor voor u!

Voor de noodzakelijke afkoeling  
zorgen het zwembad, het kinderbad en  

natuurlijk het mooie Idromeer zelf.



Het Restaurant la tavola met gezellig  
terras verwent u met regionale specialiteiten 
en heerlijke wijnen.

In de bar Vantú treft men elkaar ‘s avonds 
voor een goed glas wijn of bier, om de 
belevenissen van de dag met elkaar door te 
nemen.

Onze Kinderclub zorgt in het  
hoogseizoen voor uw kinderen.  

Knutselen, schilderen, samen spelen  
of een duik in de rivier Rio Vantone  

horen daar bij.

In onze Boutique lamora vindt u sjieke 
mode, sieraden, speelgoed en geschenken 
voor hen die thuis zijn gebleven.
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Het Idromeer – Outdoor puur,  
in ‘t water of in de bergen
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Ook sportliefhebbers en avonturiers worden 
hier talrijke gelegenheden geboden om zich 
goed te vermaken: bijvoorbeeld een bergtop 
beklimmen.

Een gezinswandeling of een spannende 
bergtour, klauteren over de rotsen; boven 
aangekomen is er bijna altijd een heerlijke 
Trattoria of een Rifugio, waar uw smaak-
papillen worden verwend en de vermoeide 
lijven even kunnen uitrusten.
Wij verzorgen desgevraagd georganiseerde 
tochten, die zowel u als uw kinderen leuk 
zullen vinden.
Een highlight is de Kindercanyon in Casto of 
een (volwassenen)-Canyoningtour in Palvico.
Watersport wordt bij ons met hoofdletters 
geschreven en dus hebben wij een ruim 
aanbod: u kunt lekker aan het strand gaan 
liggen zonnen, maar u kunt ook gaan surfen, 
zeilen, kanovaren, een motor- of zeilboot  
huren, of genieten van een boottocht en 
zelfs tijdens het kiten over het water vliegen!

Wandelingen en bergtouren rond het  
Idromeer, in het wondermooie Val di Daone
of in de regio rond de Adamellogletscher 
worden regelmatig verzorgd.
Met onze wandelkaarten kunt u altijd met 
familie of vrienden zelf een dagtocht of een 
wandeling in de naaste omgeving maken.

Surfschool „Leo“, direct op de AZUR Sport-
camping Rio Vantone, zorgt al meer dan  
20 jaar voor topkwaliteit, met nieuw en goed 
materiaal en natuurlijk een goede sfeer.

cliff jumping



(voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar)
of de Tour van „Palvico“ of „Rio Nero“
boekt, u zult echt onder de indruk zijn.

Ook profi-klimmers komen bij ons aan hun 
trekken. Meer dan 40 klimwanden in diverse 
gradaties wachten hier op u. Als het dan nog 
niet genoeg is: op een uur rijden naar het 
noorden ligt het klimeldorado Arco of de 
Brenta-Dolomieten.

Canyoningtouren (ook voor gezinnen)
zijn sinds enkele jaren een topper.
Of u nu bij ons de „Family-Canyon-Tour“

Onze Mountainbikes worden elk jaar door 
nieuwe modellen vervangen. Dat garandeerd 
kwaliteit en veel plezier bij het maken van 
tochten door de bergen.

De klimwanden rondom het Idromeer zijn 
slechts weinig minuten gaan. Op bijvoorbeeld 
3 km (Via Ferrata Sasse in Vesta) of 400 meter 
omhoog (Via Ferrata Crench in Crone), het 
aanbod is enorm; het Idromeer direct onder 
je te hebben, een geweldige natuurbelevenis.
Klimmogelijkheden in de naaste omgeving 
bieden ook hangbruggen, glijbanen, water-
vallen en vele andere attracties. Klimuitrusting 
is te huur bij de receptie van AZUR Camping 
Rio Vantone.

17

De klimwand in Crone gaat
zo‘n 400 m in de hoogte; in Vesta 
gaat het 3 km langs het meer.



     De Noorditaliaanse Meren –  
            talloze tips voor  
    een onvergetelijke vakantie!
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Idrosee

„Italië is meer dan alleen vakantie. Italië 
is een verlokking met de garantie dat u 
steeds terugkomt“. Dat is zeker zo en het 
is aan u om die aan een prachtig meer 
door te brengen.
De noord-italiaanse meren liggen betrekkelijk 
dichtbij en bieden zoveel mogelijkheden.
U vindt voor ieders smaak en wens een  
geweldige vakantie.
Bent u op zoek naar een culinaire verrassing, 
dan bent u hier in noord-Italië aan het juiste 
adres. De keuken overtuigt niet alleen door 
de heerlijke pizza‘s, maar ook door de koste-
lijke pasta‘s en smaakvolle vleesgerechten en 
huisgemaakte desserts.

Een niet meteen heel dure, maar wel on-
weerstaanbare verleiding is het shoppen op 
de weekmarkt met een keur aan kleding en 
de typisch Italiaanse salami.
Bezoek een van de vele outlet-centers met 
de bekende Italiaanse modemerken of maak 
een wandeling langs het Idromeer over de 
promenade in het betoverende stadje aan 
het meer. Nog een echt Italiaans ijsje erbij; 
dat moet gewoon in Italië!

Sinds vele jaren staat ook op ons program-
ma een dagtocht naar Venetië of de Arena 
di Verona naar de opera Aida, Nabucco etc.

Dagtocht naar Venetië

Arena in Verona

San Marco in Venetië
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Lago della Vacca Rocca d‘Anfo

Het half boven het Idromeer gelegen bergdorp Bagolino geldt als één van de mooiste,  
niet toeristische bergdorpen in Noord-Italië.

Het Gardameer kunt u niet alleen met de 
auto, maar ook met de boot verkennen (tot 
40 pk zonder vaarbewijs is mogelijk).

Iedere woensdag is de markt in Crone.
Wie nog meer inkoopmogelijkheden zoekt, 
rijdt op zaterdag naar Saló (30 Minuten)
of op dinsdag naar Desenzano (45 Minuten) 
aan het Gardameer. 
Hier kunt u in diverse plaatsen terecht of u 
kunt naar de provinciehoofdstad Brescia.

Sirmione aan het Gardameer



 
 

Goed om te weten:Idromeer

Vakantie in mei/juni
Vanaf half mei vindt u bij het surfpoint Idromeer elk jaar de 
echte surfers voor de start van het nieuwe seizoen. Na een 
vermoeiende dag treft men elkaar wederom ‘s avonds aan 
het strand, in de bar of in een Pizzeria aan het meer.
Maar ook motorrijders en bergwandelaars komen in mei en 
juni naar deze regio. De bergen en passen rond het Idromeer 
met hoogtes tot de Adamello-Gletscher of in de Brenta-
Dolomieten zijn een must voor elke Biker...

Vakantie in  
september/oktober
De maand september is de ideale vakantietijd voor de rust- 
zoekers en natuurliefhebbers. Het water van het Idromeer is 
dan warm, de grote drukte van juli en augustus voorbij en  
overal worden in de kleine dorpen van Valle Sabbia wijnfeesten 
gehouden. Hier vindt men verse salami van de grill (salamine), 
met daarbij een lekkere polenta en uiteraard een goede wijn 
uit de Garda-regio. 

Prijzen
Alle prijzen van zowel de vakantiewoningen en de Mobilhomes, 
maar ook van de camping en onze aanbiedingen in voor- en 
naseizoen vindt u online of krijgt u op aanvraag per telefoon. 
Voor advies en reserveringen staat het hele jaar door zowel de 
Hotline als de reserveringsafdeling van AZUR Freizeit GmbH 
in Stuttgart (Duitsland) ter beschikking.

AZUR Freizeit GmbH
Telefon: +49 711 40 93-510
www.lakeidro.com  


