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Individuele Gezinsreis – Italië 
Praktische reisinformatie 

 
 
Contact gegevens België      Family Adventure TIARNO DI SOPRA 
Family Adventure       Camping / Albergo Casa Vecchia  
Kerkhofstraat 511, 2850 Boom     Via G. Marconi 11 
Tel: +32 3 288 25 52      38067 Tiarno di Sopra, Trentino 
        Tel: +32 3 288 25 59     
         
Aankomst & vertrek  
Check-in   zaterdag vanaf 15u 
Check-uit  zaterdag voor 10u 
 
  
Route naar ESCALONA 
Traject: België – E40 Luik – E42 Saarbücken/Verviers – A1 Trier  – E422 Trier – B10 richting Landau – A65 Karlsruhe – A8 
Stuttgart – B10 Ulm – A7 Memmingen – Kempten – grens Duitsland/Oostenrijk – E532 Mötz – E60 Innsbruck – E45/A13  
Bozen/Brenner – grens Oostenrijk/Italië – E45/A22 Bolzen/Trento – Garda – Afrit Trento Sud – Volg richting Trento centro 
en vervolgens richting Arco en Riva del Garda – Volg richting Lago di Ledro – Rijd het Ledromeer voorbij tot aan het dorpje 
Tiarno di Sopra – volg de afsplitsing naar rechts en rij het centrum van Tiarno di Sopra binnen  
 
Ga in het centrum naar rechts op het T-kruispunt naar rechts over het bruggetje en onmiddellijk naar links. Camping Casa 
Vecchia bevindt zich op de rechterkant. 
 
Coördinaten: N 45 53 13.0, E 10 40 0.8.  Stel je gps in op graden, minuten en seconden (DD°MM’SS.s’’ notatie) 
 
 
Welkomstbriefing 
Contacteer onze lokale Family Adventure verantwoordelijke op de dag van aankomst rond de middag, ook als jullie op dat 
moment nog onderweg zijn (+32 3 288 25 59). Hij/zij spreekt met jullie een tijdstip af waarop jullie Family Adventure gids 
langskomt om jullie te verwelkomen. 
 
Tijdens deze welkomstbriefing overlopen jullie samen het programma. Onze gids geeft aan waar en wanneer jullie voor 
elke activiteit verwacht worden en bezorgt jullie een handig plannetje van de regio waarop de locaties van de activiteiten 
aangeduid staan. 
 
 
Logement 
 
Staanplaats (ca. 40m²)  Je voorziet zelf al het kampeermateriaal: tent, slaapzak, matje, hoofdkussen, verlengkabel… 
 
Ingerichte glampingtent Hoge bungalowtent met lattenbodems en volwaardige matrassen (met hoeslaken). Je neemt zelf 

slaapzakken/donsdekens en hoofdkussens mee. De tent is voorzien van stopcontacten en 
verlichting. Je krijgt ook tuinmeubilair.  
 

Hotel (albergo) Kamer voor 2, 3 of 4 personen met private badkamer. Lakens, dekens en hoofdkussens zijn 
voorzien evenals handdoeken, shampoo en douchegel. De albergo bevindt zich op 50m wandelen 
van het Family Adventure kamp. 

 
Opgelet: de camping bevindt zich op een hoogte van meer dan 700m waardoor het ’s nachts sterk kan afkoelen. Voorzie dus een warme 
slaapzak (comfortzone 5 à 10°c).  

mailto:info@family-adventure.be


 

FAMILY ADVENTURE is een product van LifeLong Exploring bvba                             email  info@family-adventure.be          
tel/fax   +(32) (0)3 288 25 52                                                                                            adres  Kerkhofstraat 511 - 2850 Boom 
 
BTW  BE 0887.907.811                            BANK  Belfius 068-2472340-31                   Iban   BE04 0682 4723 4031 
RPR ANTWERPEN                                                                                                               Bic      GKCCBEBB 

Volpension 
Maaltijden worden geserveerd in het restaurant van de camping. ’s Morgens ontbijtbuffet met thee, koffie, water en 
fruitsap. Je krijgt een picknick die mee kan op activiteit. ’s Avonds een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert inclusief water 
en één drankje (wijn of frisdrank). 
 
Opgelet: De keuken houdt in de mate van het mogelijke rekening met reizigers die omwille van gezondheidsredenen een 
speciaal dieet volgen. Verwittig tijdig het Family Adventure kantoor indien je tijdens je reis een aangepast dieet moet 
volgen. Mogelijk vragen we je om zelf enkele ingrediënten mee te nemen. 
 
Camping 
Ons basiskamp situeert zich op een familiecamping midden in het dorpje Tiarno di Sopra. Het sanitaire gebouw worden 
iedere dag schoongemaakt (exacte maatregelen mbt covid19-hygiëne zijn momenteel nog niet gekend en worden lokaal 
meegedeeld). De warme douches zijn gratis. De camping beschikt over een speelterrein nabij, een zwembad en een 
bar/restaurant. 
  
Klimaat 
Het klimaat in de Alpen is tijdens de zomermaanden perfect voor berg- en watersporten. Temperaturen kunnen er stijgen 
tot 30°C maar dankzij de droge berglucht en het frisse bergwater is deze warmte zeer dragelijk. Een occasionele plensbui 
valt in de bergen uiteraard niet uit te sluiten. Omwille van de hoogte kan het ’s nachts wel afkoelen. 
 
 
Activiteitenprogramma 
 

 
     Dagprogramma 

    Dag 1 
      Aankomst: Check-in vanaf 15u 
      Welkomst briefing met de Family Adventure gids 

    Dag 2 

      Voormiddag: Initiatie in de bergsporten en watergames 
 

     Namiddag: Rondrit door de regio op schitterende uitzichtplaatsen over de Dolomieten en   
     Trentino en een stop aan het prachtige Lago Di Tenno. (Via een routeboek) 

    Dag 3       Kajaktocht op het Ledro meer 

    Dag 4 
      Hiking tocht door de prachtige Alpen weiden met schitterende vergezichten over de vele meren   
      van de regio. 

    Dag 5       Verken de regio en ontdek de mooiste bezienswaardigheden van de streek (via een routeboek)  

    Dag 6       Experience canyon 

    Dag 7 

       
      Voormiddag: rotsklimmen 
 
      Namiddag: Bezoek aan het klimmersdorp Arco en de bruisende stad Riva Del Garda 
 

    Dag 8       Vertrek: Check-uit voor 10u 

 
De volgorde van de activiteiten is afhankelijk van de lokale planning. Het reisprogramma kan gewijzigd worden bij 
uitzonderlijke weersomstandigheden. Als een activiteit niet kan doorgaan, doen we altijd ons uiterste best om een 
waardig alternatief te voorzien.  
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We voorzien al het materiaal dat je nodig hebt voor onze activiteiten. Enkel voor canyoning dien je zelf aangepaste 
schoenen en neopreensokken te voorzien (zie de lijst verderop met ‘Mee te nemen’). 
 
Alle activiteiten gaan enkel door met je eigen gezin of bubbel en worden begeleid door een van onze eigen, 
Nederlandstalige privé-gidsen.  
 
Onze organisatie behaalde na een twee jaar durende veiligheidsaudit uitgevoerd door Beroepsfederatie voor 
Natuursportondernemingen (BFNO) het ‘Approved Safety Practices’ veiligheidslabel. Meer informatie hierover vind je op 
onze website.  
 
 
Activiteiten 
Initiatie & watergames 

➢ Wat? 
Tijdens de initiatie leren we alles wat we nodig hebben om op een toffe en veilige manier bergsporten uit te 
oefenen. Zo leren we al het materiaal kennen zoals veiligheidsgordels en neopreenpakken. We leren om te 
rapellen en te springen van de rotsen. Daarna doen we nog verschillende spelletjes en parcours op en rond het 
water. 

➢ Praktisch 
Bij deze activiteit starten we op de camping en trekken we daarna te voet naar de rivier. 

 
Canyoning 

➢ Wat?  
Hoewel canyoning de laatste jaren iets meer aan bekendheid wint, zijn de meesten stomverbaasd over 
de prachtige stukjes natuur die dankzij deze sport toegankelijk worden. Een rivier, vertrokken hoog in de bergen, 
baant zich een weg naar beneden en laat daarbij vaak adembenemende kloven achter. Vaak verticaal, soms iets 
horizontaler, stuurt ze ons langs sprongen in baden, afdalingen met touw langs steile wanden en heuse 
glijbanen. 
Afhankelijk van de hoeveelheid water, het type gesteente en de verticaliteit ontstaan de meest uiteenlopende 
canyons: van wandelen en kleine sprongen in een open natuur tot hoge afdalingen in zeer nauwe kloven. 

➢ Praktisch 
Na de canyon stoppen we onderweg aan een prachtig terrasje als er voldoende tijd is 
 

Rotsklimmen 
➢ Wat? 

Aan een touw gezekerd door je klimpartner klim je min of meer verticaal de rotsen op. Hoe langer je klimt, hoe 

meer je de technieken onder de knie krijgt en merkt dat je hierdoor heel wat kracht kunt sparen, om zo nog wat 

verder en hoger te geraken. We kiezen onze klimmassieven steeds zo uit dat ze haalbaar zijn voor een beginnende 

klimmer, maar zorgen ervoor dat de iets meer gevorderde klimmer zeker ook een uitdaging vindt. 

 
Kajak op het Mediano meer  

➢ Wat? 
Vlak bij het basiskamp van Family Adventure bevindt zich het Ledro meer. We peddelen met de kajaks tot aan de 
overkant van het meer waar we rustig onze lunch kunnen opeten. Onder het blauwgroene wateroppervlak liggen 
mooie rotsformaties verstopt die we al snorkelend tijdens een kleine pauze kunnen bestuderen.  

➢ Praktisch 
Op voorhand geeft onze gids een uitgebreide uitleg over het materiaal en hoe je het moet gebruiken. Onze gids 
overloopt samen met jou welke tocht je wil varen. Daarna kunnen jullie vertrekken op de ontdekkingstocht. 

 
Hiking 

➢ We bevinden ons in een regio met prachtige natuur waar we jullie onder andere in de vallei van Concei de 
mooiste stukjes al wandelend willen laten verkennen. De regio biedt eindeloze mogelijkheden voor fraaie 
wandelingen zowel voor de geoefende als voor de recreatieve wandelaar. 
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➢ Praktisch 
Wij stippelden verschillende wandeltochten voor jullie uit. Je kan kiezen uit verschillende afstanden en 
moeilijkheidsgraden. Je krijgt van ons een korte initiatie kaartlezen (indien nodig) en een app via de gsm (+ uitleg) 
zodat jullie er vol vertrouwen op uit kunnen trekken. 

 
Rondritten 

➢ Deze regio heeft zoveel mooie plaatsen, dorpjes en bezienswaardigheden. Tijdens de verschillende rondritten 
proberen we alvast om jullie enkele van de mooiste bezienswaardigheden te laten ontdekken  

➢ Praktisch  
Onze gids voorziet de nodige uitleg over de bezienswaardigheden. Je krijgt van ons ook een routeboek voor elke 
toer. 

 
Transport 
Voor het transport naar de activiteiten dien je de eigen wagen te gebruiken. De gids rijdt voorop in zijn of haar eigen wagen 
en neemt daarin ook het sportmateriaal mee. De rit duurt telkens tussen de 10 minuten en 1,5 uur en het traject verloopt 
steeds over goed berijdbare wegen. 
 
Sportmateriaal 
Family Adventure voorziet alle nodige sport- en beveiligingsmateriaal zoals neopreenpakken, canyongordels, klimschoenen, 
helmen, etc. Je dient enkel schoenen te voorzien die mogen nat worden voor het canyoning: sportieve, gesloten schoenen 
met stevige zool (eenvoudige sport- of bergschoenen zijn ideaal). Dus geen watersandalen, wandelsandalen, zeilschoentjes, 
duikschoentjes…! Zorg dat je makkelijk kan stappen in deze schoenen. 
 
Foto’s 
Tijdens onze activiteiten neemt de gids foto’s met een water- en schokbestendige camera. We doen ons best om leuke 
foto’s te nemen, maar een veilig verloop van de activiteit gaat uiteraard voor op alles. We kunnen dus niet garanderen dat 
er tijdens alle activiteiten van iedereen foto’s genomen worden. Deze foto’s ondergaan aan het eind van de dag een 
selectie. Enkel de beste foto’s worden naar België gestuurd. Heb je zelf een waterbestendige camera, dan kan je die 
uiteraard (op eigen risico) meenemen op activiteit. 
 
Gezondheid 
Gekende gezondheidsproblemen dienen steeds gemeld te worden per mail én aan de begeleidende gids. 
 
Verzekeringen 
Alle gidsen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het is aan jou om verzekerd te zijn voor persoonlijke 
ongevallen tijdens de door jou gekozen activiteiten. Bij inschrijving word je dan ook om een geldige bijstandsverzekering 
gevraagd. Als je niet voldoende verzekerd bent, kan je steeds de door ons voorgestelde verzekering nemen. Check dus op 
voorhand bij jouw verzekeraar of de initiatie in de activiteiten in je programma gedekt is. 
 
Raadpleeg in geval van ziekte of ongeval steeds een dokter ter plaatse. Bij het openen van een dossier zal elke 
verzekeringsmaatschappij je immers vragen naar een bewijs dat de schade werd opgelopen tijdens je vakantie. Kan je dit 
bewijs niet voorleggen, dan zal de verzekeringsmaatschappij jouw dossier meestal weigeren en dus niet tussenkomen in de 
medische kosten (noch de gemaakte kosten in het buitenland, noch eventuele nabehandelingskosten). 
 
Verwittig Family Adventure steeds in geval van ziekte of ongeval. Als je via ons een verzekering afsloot, zullen wij voor jou 
een schadedossier openen bij de verzekeringsmaatschappij (Allianz Global Assistance). Hou sowieso een bewijs bij van 
alle kosten die je gemaakt hebt. 
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Maatregelen mbt COVID19 
Zowel op het gebied van activiteiten, begeleiding als logement volgen we de veiligheidsprotocollen opgelegd door de 
Spaanse overheid. Onze gidsen besteden de grootste zorg aan de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Meer details hierover krijg je ter plaatse van je gids. 
De genomen maatregelen zullen in geen geval afbreuk doen aan de beleving van de activiteit en uiteraard ook niet aan de 
normale veiligheidsregels die we mbt de activiteiten altijd al hanteerden. 
 
Mee te nemen 

- Zwemgerief (een strakke zwembroek is ideaal voor in een wetsuit) 
- Schoenen waarmee je comfortabel kan wandelen / sportschoenen 
- Voor canyoning: sportieve, gesloten schoenen met stevige zool die nat mogen worden (bv. sportschoenen). Dus 

geen watersandalen, zeilschoentjes, duikschoentjes,…! 
- Dagrugzakje voor de trektocht 
- Herbruikbare drinkfles: Voorzie minstens 400ml voor kinderen en 700ml voor tieners en volwassenen.  
- Waterproof zonnecrème met hoge beschermingsfactor 
- Neopreensokken: meer info hierover vind je verderop. 
- Warme kledij voor ’s avonds 
- Zaklamp en batterijen 
- Goede slaapzak (comfortzone 5 à 10°) of donsdeken en hoofdkussen 
- Regenkledij 
- Oordopjes kunnen handig zijn om alle campinggeluiden buiten te sluiten, aan te raden voor lichte slapers. 
- Identiteitskaart. Opgelet! Een kids-ID is verplicht wanneer je met kinderen naar het buitenland reist. Het is een 

elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ten laatste 3 weken voor vertrek aan te vragen bij 
op het gemeentehuis. 

- Verzekeringspapieren (enkel als je niet de door ons voorgestelde verzekering nam).  
- ! Aan te raden: Europese ziekteverzekeringskaart. Aan te vragen bij je mutualiteit en bewijst in het buitenland dat 

je verzekerd bent. Hiermee vermijd je vaak dat je ter plaatse veel geld betaalt bij een gewoon doktersbezoek. 
 

 Europese ziekteverzekeringskaart 
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Neopreensokken  
Ze zijn niet verplicht maar we raden ze graag aan, vooral voor kleinere kids of als je het snel koud krijgt. Je kan hiervoor 

terecht bij Decathlon (bestel hier: 2 mm of 3 mm). Als de sokken niet voorradig zijn, check dan zeker ook even de 

winkelvoorraad. The Canyonstore is ook een mogelijkheid maar daar beginnen de maten pas vanaf maat 34. 

Nog wat tips: 
- Hoe dikker de sokken, hoe warmer (uiteraard...) maar ook: hoe meer plaats je moet voorzien in je sportschoen! 

Probeer eens om je schoenzool eruit te halen, dat is vaak al voldoende. 
- Neem je sokken niet te groot > anders mag je een constante golf koud water verwachten. 
- Neem ze ook niet te klein > met verkrampte tenen door de canyon is écht niet aangenaam. 
- Een anti-slip print op de zool is geen probleem. Een soepele latex zool is minder comfortabel maar kan zeker ook 

nog. Maar zorg ervoor dat je zeker niks met een rubberen zool koopt (type kayak- of surfschoen) want daarmee 
wordt het geen aangename tocht.  

 
Nog een drinkfles aanschaffen?  

Voor onze gidsen werken we samen met             dat sinds 2004 duurzame en herbruikbare drinkflessen in 

roestvrijstaal op de markt brengt.  

We bieden deze ook aan onze reizigers aan. Bestellen kan via deze link (€20 voor een fles van 800ml mét sportdop). We 

leggen de drinkfles voor je klaar bij aankomst in Spanje. 

Voucher 
Op het moment van reservatie ontving je van ons via e-mail een reservatiebevestiging. Deze geldt als voucher en dien je 
bij aankomst voor te leggen (bij voorkeur digitaal).  
 
Betaling 

Omdat het gemakkelijker, sneller en veiliger is, kan je lokale betalingen aan Family Adventure doen met 

Payconiq by Bancontact. Wil je extra activiteiten betalen dan vragen we om geen cash betalingen te doen. 
(Dit geldt helaas niet voor uitgaven bij Spaanse handelaars maar op de meeste plaatsen kan je wel met een bankkaart betalen.)  

Openstaand saldo 
Indien je nog een openstaand saldo hebt, dien je dit te vereffenen ten laatste 6 weken voor vertrek op het rekeningnummer 
BE04 0682 4723 4031 (IBAN), GKCCBEBB (BIC/SWIFT) met vermelding van de gestructureerde mededeling op je 
reservatiebevestiging. Opgelet, je ontvangt hiervoor geen herinnering!  
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https://www.decathlon.be/nl/p/duiklaarsjes-scd-2-mm-neopreen/_/R-p-1883?mc=8301065&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/duiklaarzen-scd-100-neopreen-3-mm/_/R-p-1804?mc=8301066&c=ZWART
https://www.canyonstore.eu/belgium/product-category/neoprene-clothing/neoprene-socks/
https://www.flexmail.eu/f-72b3f3b5dd794154
https://www.kleankanteen.com/pages/our-family

