VALSUGANA LAGORAI
op 12 april in nieuwe tv-uitzending Track en Trails
Zondag 12 april a.s. om 11.25 uur op SBS 6 en SBS 9 start de nieuwe zomerreeks van Tracks en Trails. Een leuk en afwisselend tvprogramma voor wie van natuur, sport en genieten houdt. Tracks en Trails heeft daarnaast haar eigen gids die met diverse reis- en
sport magazines wordt aangeboden.
Presentatrice Leonie Grootenhuis gaat niet alleen op ontdekkingstocht in Valsugana Lagorai maar gaat ook elke uitdaging aan!
Eerste zomer-aflevering Valsugana Lagorai.
De uitzending van 12 april a.s. staat volledig in het teken van Valsugana met haar onontdekte Lagoraigebergte. Leonie gaat
wandelen en mountainbiken door dit gebergte en ontdekt te voet de prachtige paden rond de Cima d’Asta. Maar ook op de
mountainbike trails laat Leonie zich niet kennen en geniet van de omgeving. Ook het leuke project “adopteer een koe” komt aan de
orde en een overheerlijke lunch met specialiteiten uit Trentino komt voorbij. Dit afgewisseld met schitterende beelden uit de
helikopter zorgen voor een compleet beeld van het Lagorai gebergte. Tot slot na al die activiteiten in het dal een heerlijke duik in
het heldere en warme Levicomeer ter ontspanning en een diner met “vlammen” in een bekend lokaal restaurant.
Puur genieten voor groot en klein
De vallei Valsugana met haar Lagorai gebergte is een ideale locatie voor een actieve en/of gezinsvakantie. De streek bereik je al na
1050km vanaf Utrecht en bevindt zich in de provincie Trentino, in Noord-Italië. De meren Levico en Caldonazzo in Valsugana zijn bij
menig vakantieganger bekend vanwege het aangename zwemwater, ruime keuze uit watersporten en de aanwezigheid van vele
campings. De bergketen Lagorai strekt zich uit over ca 50km met schitterende panorama’s en vele meerdaagse trekkings als de
Lagorai Panorama en Hoogteweg van Graniet maar ook mooie dagtochten zijn mogelijk. Per mountainbike kun je je ook uitleven
over honderden kilometers uitgepijlde trails zoals over de Dolomiti Lagorai Bike en wie het rustiger aan wil doen over het 80km
lange fietspad in het dal. Voor de kleintjes zijn er kortere wandelroutes of in de vallei de 10 superleuke routes voor echte
speurneuzen. Ter voorbereiding kun je via de Jukebox je eigen vakantie samenstellen en je ervaringen direct online delen en tot slot
een reisverslag maken. Kijk hiervoor op www.livelovevalsugana.it
Uitzending gemist
Hij wordt herhaald op donderdag 16 april (00.30 uur) en zaterdag 18 april (10.40 uur).
Redactie: wil je Valsugana Lagorai bezoeken, neem contact met ons op. We organiseren graag een persreis.
Meer informatie op www.tracksentrails.nl
Levico Terme, 07 april 2015
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