
TOURS & TIPS

GARDAMEER

TE LAND, TER ZEE 
EN IN DE LUCHT -
SPORT IN RIVA, 
ARCO EN TORBOLE

SURFEN
Vooral bij surfers is Torbole 1  erg geliefd. 
Wanneer het begint te waaien, gaan ze allemaal 
het water op en kunt u genieten van hun 
kunsten. Omdat surfers het grootste aandeel 
uitmaken van alle vakantiegangers, gaan  
’s avonds in restaurants de gesprekken vaak 
maar over één thema: surfen, surfboards en 
de wind.

ROTSACROBATEN
Arco 2  is een mekka voor klimmers. In de 
straatjes ziet u ’s avonds door de zon gebruinde 
spierbundels de winkels afstruinen op zoek  
naar haken en stootmatten. Zelfs op de markt 
(eerste en derde woensdag van de maand) 
vindt u sportbenodigdheden. Berggidsen 

nemen beginners mee wandelen, klimmen, 
canyonen, mountainbiken en watervalklimmen. 
In september vindt het Internationale Free- 
Climbing-toernooi Rock Master plaats, een 
spannend spektakel (www.rockmaster.com).  
U kunt ook bij de klimmuur een klimcursus 
volgen bij de Friends of Arco. 

FIETSEN
De wielersport heeft een lange traditie in 
Trentino; de voormalige wielrenner Francesco 
Moser komt hiervandaan. Hij maakt nu fietsen 
en zijn familie heeft een winkel in fietskleding. 
De wielrenners zijn echter ingehaald door de 
mountainbikers. U kunt hier alle soorten fietsen 
huren, van sportfietsen tot gezinsfietsen.  
Bij de Mountain Bike Triathlon in Riva in juli gaan 
triatleten de strijd met elkaar aan: ze zwemmen 
langs het strand, beklimmen de Monte Brione 
met de fiets en rennen dan langs de oever.  
Ook bij het Bike Festival (www.bikemagazin.de/
festival/riva) in mei zijn in Riva del Garda 3  veel 
mountainbikers te vinden, net als in september 
tijdens de internationale mountainbike-
wedstrijden (www.arcobikenature.com). 

OVERIGENS: wie liever niet bergop fietst, kan 
samen met de fiets de kabelbaan nemen van 
Malcésine de Monte Baldo op (zie blz. 108). 
Vanaf de top is het alleen maar bergaf – een 
afdaling van in totaal 1700 hoogtemeters.

U herkent ze al van verre: klimmers hebben sterke armen, bikers pronken met hun 
stevige kuiten en surfers hebben zongebleekt haar. In de bergen in het noorden 
bevinden zich klimroutes, waarbij de rotsen functioneren als straalpijpen waar de 
beroemde Gardameerwind doorheen waait, en ook de mountainbikers lijken wel 
aan de bergwanden te hangen. 

Informatie over buitensporten: 
www. gardatrentino.it/outdoor en bij de 
toeristenbureaus ter plekke.

Het aanbod in Torbole is vrijwel overal gelijk. 
Conca d’oro: Via Lungalago Conca d’Oro 12,  
tel. 0464 50 63 47, www.shakasurfcenter.com. 
Vasco Renna: Parco Pavese, tel. 0464 50 59 93, 
www.vascorenna.com.  
In Riva: Marco Segnana, tel. 0464 50 59 63, 
www.surfsegnana.it

De bergsportgidsen van Guide Alpine  
(Via S. Caterina 40, tel. 0464 50 70 75,  
www.guidealpinearco.com) hebben overal 
verstand van, net als het team van Friends  
of Arco aan het Piazza 3 Novembre (in het 
reisbureau La Palma), tel. 0464 53 28 28,  
www.friends ofarco.it

Fietskleding in Arco: Re-Cycling,  
Via Marconi 15, www.moser-arco.com. 
Huurfietsen in Torbole bij Carpentari 
(Via Matteotti 16, www.carpentari.com),  
3-S Bike Scott Tour and Test Center  
(Via Matteotti 122, tel. 347 471 37 48, 
www.3S-bike.de). In Riva kunnen fietsen 
gehuurd worden bij Bikes Girelli (Viale  
Damiano Chiesa 15/17, tel. 04 64 55 66 02).

In het pension Casa Nataly 1  (Torbole, Piazza 
Alpini 10, tel. 0464 50 53 41, www.gardaqui.
net/casanataly, 2 pk vanaf € 60) vindt u veel 
sporters. Wie er graag een sauna en water- 
massage bij wil, gaat in Torbole naar La Vela 2  
(Via Strada Granda 2, tel. 0464 50 59 40,  
www.lavelahoteltorbole.it, 2 pk vanaf € 80). 
Geliefd bij klimmers is de eenvoudige 
ZooCamping 3  met zwembad, in de buurt  
van het klimgebied in de Valle del Sarca 
(Località Prabi, Via Legionari Cecoslovacchi 24,  
tel. 0464 51 62 32, www.camping.it/trentino/
zoo).

Auto- of fietstocht: lengte ca. 12 km
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VERVOER
Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  

www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-
extra/anwb-extra-reisgids-gardameer.html

voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.


