
Vanaf de camping, het wandelpad langs de rivier naar Predazzo volgen 
direct na de midget (mini) golf, op de kruising van via Venezia en via 
Marconi begint het pad naar Maso Togna, een oude boerderij met 
schitterend uitzicht op Predazzo en de Lagorai-keten. Vanaf Maso Togna 
de bosweg naar Bosco Fontana volgen. Ter hoogte van het dorpsplein 
aangekomen, daalt u af richting dorpscentrum, de terugweg, langs het 
prachtige pad van Maso Brigadoi dat u terugvoert naar de minigolf.

Vanaf de camping, de weg naar Sotto Sassa volgend, bereiken we de 
oude stenen brug van Lizata.Die steken we over en volgen de Travignolo 
rivier met indrukwekkende rotswanden en watervalletjes. Na ongeveer 
2 km, linksaf en de borden volgen naar Maso Roncac, van waaruit men 
gemakkelijk terugkeert naar de camping. Langs het parcours vindt 
u illustratieve tekeningen over het ecosysteem in de bergen met zijn 
karakteristieke bossen en beekjes.

Vanaf de camping vertrekt men of te voet of met het treintje richting de 
sportvelden Fontanelle. Ongeveer 200 m verder, tussen de boerderijen 
ligt het pad dat door het bos naar Maso Rocca leidt. Na de beek 
overgestoken te zijn is het niet ver meer naar de schitterende waterval. 
Op de terugweg kunt u de Bosin boerderij bezoeken!

1 Bosco Fontana

Ponte Lizata - Roncac2

Lengte: ca. 5 km

Hoogteverschil: 200 m

Wandeltijd: 1.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: camping (1050 
m) - Ponte Lizata (1070 m) 
- Andreola (1200 m) - Maso 
Roncac (1070 m) - camping 
(1050 m)

Lengte: ca. 5 km

Hoogteverschil: 200 m

Wandeltijd: 2.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: camping (1050 m) 
- minigolf (1050 m) - Maso 
Togna (1200 m) - Bosco 
Fontana (1100 m) - Piazza 
SS. Apostoli (1018 m) - Maso 
Brigadoi (1100 m) - camping 
(1050 m)

De Waterval3

Route: camping (1050 m) - 
sportveld (1018 m) - Maso 
Rocca (1100 m) - Waterval 
(1250 m) - Bosin-boerderij 
(1025 m) - manege (1018 
m) - camping (1050 m)

Lengte: ca. 4 km (vanaf de 
camping ongeveer 8 km)

Hoogteverschil: 200 m

Wandeltijd: 2 uur (vanaf de 
camping om 3.30 uur)

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Bergpad: 660

Vanaf de camping, richting Sotto Sassa, bereikt men het huisje Boscampo, 
van daaruit volgen we de aanwijzingen “Cava delle Bore” naar het pad 
dat gedeeltelijk een oude “risina” volgt (stenen glijbaan gemaakt om 
boomstammen in de winter naar beneden te transporteren) langs het pad 
vindt u bordjes met uitleg en tekeningen over de werking van een “risina”. 
Op de terugtocht volgt men de weg met nr 342.

Vanaf de camping, de rivier overstekend vindt men na ongeveer 100 meter 
het pad nummer 341 (vernoemd naar G. Farneti, ex berggids). Na circa 30 
minuten geklommen te hebben bereikt men de Baita delle Fontane waar 
men de dorst kan lessen by een prachtige fontein. Van hieruit, langs de 
bosweg, bereikt men Belvedere Coronelle met een schitterend uitzicht op 
Predazzo. Daarna de afdaling richting dorp, bij de brug van de Finanza 
kazerne aangekomen volgt men de rivier terug naar de camping. Degenen 
die het Piaie meertje willen bekijken, volgen de aanwijzingen (ongeveer 
1 km voor Belvedere/Coronelle) om daarna afdalend richting restaurant 
Miola en vervolgens Predazzo weer terug te komen.

Vanaf de Camping, de weg naar Sotto Sassa nemend, bereikt men het 
Boscampo huisje. Van hieruit de bordjes “Lago di Cece” volgend komt men 
bij het Cece boshuis (gebouwd tijdens wo 1 door het oostenrijkse leger) 
Verderop langs dezelfde weg, 200 m na de brug (Rio delle Laste), aan de 
rechterkant begint het pad nr. 342 dat direct naar het meer leidt, de ideale 
omgeving voor een perfecte picnic. Het Cece meer is ook voor gehandicapte 
mensen te bereiken. D.m.v. een speciale vergunning mag men parkeren op 
korte afstand van het meer waar een pad voor rolstoelen is aangelegd.

Lengte: ca. 12 km

Hoogteverschil: 800 m

Wandeltijd: 5 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

4 Cava delle bore

Lengte: ca. 4 km

Hoogteverschil: 300 m

Wandeltijd: 1.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: camping (1050 m) 
- huisje Boscampo (1070 
m) - einde van “cava delle 
bore” (1350 m) - camping 
(1050 m)

5 Belvedere - Laghetto Piaie

Lengte: ca. 7,5 km

Hoogteverschil: 400 m

Wandeltijd: 3.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: camping (1050 m) 
- Baita delle fonte (1420 
m) - Belvedere Coronelle
(1350 m) - Predazzo (1018 
m) - camping (1050 m)

6 Cecemeer

Route: camping (1050 m) 
- huisje Boscampo (1070 
m) - Cece cottage (1380 
m) - Meer Cece (1879 m)
en terug

Vanaf de Camping, in 20 min. met de auto of 1.30 h te voet bereikt men 
Valmaggiore, met de boerderij gespecialiseerd in zelfgemaakte typische 
streekprodukten. Men volgt pad n. 335 aan de linkerkant van de vallei om 
bij schuilhut Paolo e Nicola uit tekomen. Vervolgens neemt men pad nr. 349 
richting Moregna (dit was de frontlijn gedurende W.O.1 ) en na 40 min. lopen 
splitst het pad zich in nr. 349 en 349 b. Wij volgen nr. 349 en bereiken de pas 
tussen Coltorondo en de top Moregna waar men in de diepte lago Brutto ziet 
liggen. Een schitterend meer desondanks zijn naam. Brutto (=lelijk, vanwege 
de gruwelen die zich hier afspeelden tijdens de oorlog). Afdalend langs 
de vallei bereikt men lago delle Trote (Forellenmeer) en eindelijk ook het 
laatste meertje, lago di Moregna. Pad nr. 339 volgend komt u weer terug bij 
de boerderij in Valmaggiore.

Vanaf de boerderij in Valmaggiore bereikt men de Bivacco Paolo & Nicola 
(gewijd aan 2 dappere bergbeklimmers uit Predazzo).
Vandaaruit volgt men pad nr. 349 (Richting het Don Battistin pad) en goed 
oplettend vindt men de aanwijzingen voor top of Cece. Men volgt met grote 
voorzichtigheid een pad dat leidt tot de bergkam naar de top, de hoogste 
van de Lagorai-keten (2754 m.). Als alternatief voor de terugweg neemt 
men pad “Don Battistin” en langs de costa di Valmaggiore bereikt men 
het schitterende Lago di Caserina verder afdalen richting Lago di Cece en 
uiteindelijk weer terug naar Valmaggiore.

Langs de camping aan de linkerkant de vallei omhoog volgend richting 
Zaluna tussen de weilanden en de alpenhutten. Vanaf hotel Zaluna moet 
je ongeveer 200 m. langs de weg afleggen alvorens het vrij steile pad naar 
Monte Mulat tenemen. Na ongeveer 1,30 h bereikt men de herdershut “Bait 
de le vache” en van daaruit volgt men pad nr 659 tot aan de top, hier geniet 
men van een fantastisch 360° panorama met in het zuiden Valle di Fiemme 
en Catena del Lagorai, ten westen de Latemar, ten noorden de Val di Fassa 
en de groepen Sella/Pordoi en oostwaarts het Paneveggio Park en de Pale di 
San Martino. Moe maar voldaan keert men via de zelfde weg weer terug.

Het vertrektpunt van de kabelbaan Latemar 2200 is tebereiken met uw 
eigen auto of met het treintje direct vanaf de camping. Men neemt de 
gondellift en daarna de stoeltjeslift tot aan passo Feudo van waar men 
klimmend de “Torre di Pisa” hut bereikt. Vlak achter de hut vindt men de 
“Torre di Pisa” midden in een geweldig rotslandschap. De route gaat verder 
door de “Lastei di Valsorda” tot aan de Campanili Pas. Voor de alpine experts 
begint hier de “ferrata dei Campanili”, langs de toppen van de Latemar tot 
aan de schuilhut M. Dorigatti.

Vanaf de camping, in 10 min. met de auto of het openbaarvervoer richting 
Castelir. Van hieruit met de moderne kabelbaan naar boven tot het 
eindpunt waar pad 623 begint. Langs een gemakklijke vlakke weg komt 
men bij de Lusia-pas van waaruit men verdergaat over pad 633 richting de 
Lusiameertjes. De terugweg is dezelfde als de heenweg.

Vanaf de camping met eigen auto tot aan de locatie Paluat (richting 
Valmaggiore aanhouden). Hier begint een parcours aangegeven d.m.v. 
bordjes in de vorm van een viool waar men via de gelijknamige app. muziek 
van international artiesten kan beluisteren. Terecht het zingende bos!

De bosweg volgend, de Lizata brug overstekend en na maso Andreola te zijn 
gepasseerd bereikt men de tibetaanse hangbrug. De 40 m. lange brug hangt 
boven het ravijn met in de diepte de kolkende Travignolo rivier.
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13De tour van de meren

Cece piek

Lengte: ca. 15 km

Hoogteverschil: 1.130 m

Wandeltijd: 6.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld moeilijk

Route: camping (1050 m) - 
Malga di Valmaggiore
(1630 m) - schuilhut Paolo e
Nicola (2180 m) - Cima Cece
(2754 m) - Lago Caserina
(2087 m) - Lago Cece (1879
m) - Valmaggiore (1630 m) -
camping (1050 m)

Mulat Berg

Lengte: ca. 11 km

Hoogteverschil: 1.100 m

Wandeltijd: 5 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld

Route: camping (1050 
m) - Zaluna (1250 m) - Bait 
dele vache (1900 m) - Cima 
Mulat (2150 m) en terug

Toren van Pisa

Lengte: ca. 8 km

Hoogteverschil: 500 m

Wandeltijd: 4 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: Castelir (1548 m)
- Morea (1977 m) - Pas 
Lusia (2055 m) - Meren 
Lusia (2400 m) en terug

Meren van Lusia

Il “Bosco che suona” 

Lengte: ca. 2 km

Hoogteverschil: 100 m

Wandeltijd: 30 min

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: camping (1050 m) - 
Paluat (1580 m)
Met de auto 15 minuten, 
te voet 1 uur

Lengte: ca. 7 km

Hoogteverschil: 200 m

Wandeltijd: 2.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Route: camping (1050 m) 
- Ponte Lizata (1070 m) 
- Andreola (1200 m) - 
Tibetaanse brug (1150 
m) en terugkeer

Bergpad: 516Bergpad:  335 - 349 - 339

Lengte: ca. 11 km

Hoogteverschil: 700 m

Wandeltijd: 5 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld

Pad: camping (1050 m) - Malga 
di Valmaggiore (1630 m) - Paolo 
en Nicola schuilhut (2180 m) 
- Forcelletta (2228 m) - Lago 
Brutto (2207 m) – Lago delle 
Trote (2103 m) - Lago Moregna
(2058 m) - Valmaggiore (1630 m)
- camping (1050 m)

Bergpad: 342

Bergpad: 341

Lengte: ca. 8 km

Hoogteverschil: 500 m

Wandeltijd: 6 uur - Passo Feudo 
- Torre di Pisa en terug 3 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld

Route: camping (1050 m) - 
skischans (1040 m) - Passo 
Feudo (2131 m) - ref. Torre 
di Pisa (2671 m) - Forcella 
Campanili (2630 m) - 
Schuilhut M. Rigatti (2620 
m) en terug

Tibetaanse brug

Bergpad: 659

Bergpad:  335 - 349 - 336b - 336 Bergpad: 623-633 A

B

Vanaf de Camping, over de Lizata brug en langs maso Andreola de bosweg 
volgen tot aan de tibetaanse brug, oversteken en richting het Paneveggio 
park. 200 meter voor het park (de geasfalteerde weg volgend) vindt men 
aanwijzingen voor le Carigole - malga Bocche en ex Forte Dossaccio. Dit 
fort is doelwit geweest van hevige beschietingen in W.O.1. Terugkerend 
aanwijzingen in deze volgorde: Cheta, Castelir, Bellamonte, La Scofa en 
Sottosassa.

Vesting Dossaccio

Lengte: ca. 17 km

Hoogteverschil: 800 m

Wandeltijd: 3 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Eenvoudig medium

Pad: camping (1050 m) - Lizata 
(1070 m) - Andreola (1200 
m) - Tibetaansebrug (1150 m) - 
Paneveggio (1512 m) - Carigole
(1650 m) - Dossaccio (1838 m) -
Carigole (1650 m) - Cheta (1610
m) - Bellamonte (1372 m) - Scofa
(1300 m) - camping (1050 m)

Tot aan Paneveggio route A volgen. Vanhieruit de bosweg richting malga 
Bocche nemen. Via flink wat haar-speldbochten en 400 m hoogte verschil 
komt men bij de schitterende boerderij aan. Het uitzicht wordt gedomineerd 
door de Pale di San Martino, indrukwekkend!
Van hieraf weer terug langs malga Canvere, Passo Lusia, Rifugio Ciamp de le 
Strie, Bellamonte en uiteindelijk de camping.

Pad: camping (1050 m) - Lizata 
(1070 m) - Andreola (1200 
m) - Tibetaanse brug (1150 
m) - Paneveggio (1512 m) - 
Malga Bocche (1946 m) - Malga 
Canvere (1977 m) - Passo Lusia
(2055 m) - Ciamp de le Strie 
(1940 m) - Bellamonte (1372 m) - 
camping (1050 m)

Lengte: ca. 20 km

Hoogteverschil: 1000 m

Wandeltijd: 4.30 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld

Lusia - malga BoccheBergpad: 342

C

D

E

Vanaf de camping het pad langs de rivier richting Predazzo volgend, 
bereikt men de brug bij de Finanza kazerne.
De aanwijzingen richting de sportvelden volgend komt men bij de 
manege, alwaar het fietspad van de Val di Fiemme begint.
Voor een gedeelte volgt men de route van de beroemde Marcialonga tot 
aan het eindpunt, Molina di Fiemme.

Vanaf de camping richting Val di Fassa komt men bij de laatste rotonde 
van het dorp. Opletten, richting locatie Fol aanhouden en bovenaan 
de helling, links de brugover het bospad delle Coste volgend. De 
aanwijzingen brengen u tot aan de voet van deze prachtige en unieke 
boom. Van hieruit verder richting “Val del Pis” tot aan een kruising. Hier 
daalt men af naar Predazzo of gaat men omhoog richting Gardonè. Dit 
laatste staat nog garant voor een fikse, steileklim!

Vanaf de camping, neemt men de weg naar Sotto Sassa, richting 
Valmaggiore. Eenmaal bij de asfaltweg aangekomen gaat men naar 
beneden tot aan de eerste haarspeldbocht, richting le Pozze - Lago delle 
trote. Na de brug over het rivertje volgt men Sadole - Rifugio Cauriol.
De terugweg leidt naar Ziano alwaar men het fietspad naar Predazzo 
neemt.

Val di Fiemme fietspad

La Regina del Feudo

Malga Sadole - Rifugio Cauriol

Lengte: 25 km

Hoogteverschil: 250 m

Wandeltijd: 3 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemakkelijk

Pad: camping (1050 
m) - Predazzo (1018 
m) - sportveld (1000 m) 
- Ziano di Fiemme (954 
m) - Panchià (950 m) - Lago 
di Tesero (900 m) - Masi di 
Cavalese (892 m) - Molina 
di Fiemme en terug

Route:  camping (1050 m) 
- Rotonde (1020 m) - Maso 
Coste (1150 m) - Regina del
Feudo (1350 m) - Val dal
Pis (1580 m) - Fol (1100
m) - camping (1050 m)

Lengte: ca. 15 km

Hoogteverschil: 600 m

Wandeltijd:  2 uur met de fiets
te voet 3.50 uur 

Moeilijkheidsgraad: 
Eenvoudig medium

Route: camping (1050 m) - 
Kruispunt Valmaggiore
(1400 m) - Bivio Pozze 
(1300 m) - Ponte rio Pozze 
(1400 m) - Strada Sadole 
(1250 m) - Sadole (1587 m) 
- Ziano (950 m) - camping 
(1050 m)

Lengte: ca. 20 km

Hoogteverschil: 850 m

Wandeltijd: 4 uur

Moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
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Bosco Fontana

Ponte Lizata - Roncac

La cascata

Cava delle bore

Belvedere - Laghetto Piaie

Lago di Cece

Il giro dei laghi

Cima Cece

Monte Mulat

Torre di Pisa

Laghi di Lusia

Il Bosco che Suona

Ponte tibetano
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Forte Dossaccio

Lusia - malga Bocche

Ciclabile Val Fiemme

La Regina del Feudo

Malga Sadole - Rif. Cauriol

Wandelpaden Fietspaden

Ponte
Tibetano

Casetta Boscampo

PER
CORSO RISERVA AVISIO

Laghi di Lusia
Biv. S. Redolf

I-38037 Predazzo (Tn) 
Loc. Sottosassa 2
Tel. 0462 502394  
Fax 0462 502394

www.campingvalleverde.it
info@campingvalleverde.it 
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