
 

Reisvoorstel - Individuele Gezinsreis Italië 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 
 

• Zaterdag: check-in vanaf 15u. Verwelkoming door je privé-gids. 

• Zondagvoormiddag: bergsport initiatie en watergames (begeleid) 

• Zondagnamiddag: Rondrit door de regio op schitterende uitzichtplaatsen over de Dolomieten en 

Trentino en een stop aan het prachtige Lago Di Tenno. (via routebook) 

• Maandag: Kajaktocht op het Ledro meer (deels begeleid) 

• Dinsdag: Hikingtocht door de prachtige Alpen weiden 

• Woensdag: Verken de regio en ontdek de mooiste plaatsen van de streek (via routebook) 

• Donderdag: Experience Canyon (begeleid) 

• Vrijdagvoormiddag: Rotsklimmen (begeleid) 

• Vrijdagnamiddag: Bezoek aan het klimmersdorp Arco en de bruisende stad Riva Del Garda  

• Zaterdag: check-out om 10u 

      
   

      
 

- De volgorde van de dagen is indicatief en afhankelijk van de lokale planning. 
- Alle activiteiten zijn toegankelijk vanaf 6 jaar. 
- Alle activiteiten gaan enkel door met je eigen gezin of bubbel en worden begeleid door een privé-gids. 

 
PERIODES 
Alle reizen gaan door van zaterdag tot zaterdag. 
Afreizen op 11, 18 en 25 juli en op 1, 8 en 15 augustus. 



 

LOCATIE 
Tiarno di Sopra (N.Italië) waar normaalgezien de Italian Adventure en Trentino Trail groepsreizen zouden doorgaan 

 

Onze uitvalsbasis ligt op een kleinschalige familiecamping. Er is voldoende ruimte voor sport en spel en je kan 
er zwemmen in het zwembad van de camping. Uiteraard zijn de sanitaire voorzieningen er kraaknet. Op het 
terrein is ook een klein hotel/restaurant waar jullie elke dag verwacht worden voor het ontbijt en het diner.   
 

        
 
TRANSPORT 
Deze reis is enkel mogelijk met eigen wagen of vlucht en huurwagen. De verplaatsingen naar de activiteiten 
dienen eveneens met eigen transport te gebeuren (ritten van 15 min à 1u over goed berijdbare wegen). 

 
LOGEMENT 

Staanplaats van ca. 40m². Er is een aansluiting op de elektriciteit voorzien. Je zorgt zelf voor een tent en 
kampeermateriaal.  

      

Ingerichte glampingtent met dubbele slaapcompartimenten, een omkleedruimte en een luifel met tafel– en 
terrasstoelen. Je tent is voorzien van lattenbodems, volwaardige matrassen (met onderlakens) en hangkastjes 
met kapstokken. Het enige dat je zelf moet meebrengen is een slaapzak of donsdeken en een hoofdkussen. 
Elke tent beschikt over elektriciteit en verlichting.  

            



 

Op basis van hotel 
Op hetzelfde terrein bevindt zich een eenvoudig hotel met een 12-tal kamers. Deze nette kamers voor 2, 3 of 4 
personen zijn voorzien van een privé badkamer met douche, televisie en balkon. Eten doe je samen met de 
rest van de groep in het restaurant van de camping. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

PRIJZEN 

Op staanplaats:  €699pp 
In glampingtent:  €779pp 
In hotel*kamer:  €869pp (2p-, 3p-, en 4p-kamers beschikbaar) 
 

Prijzen zijn inclusief 
- 7 Overnachtingen 
- Vol pension (ontbijt, picnic, diner) 
- Bovenstaand activiteitenprogramma 
- Gebruik van het technische materiaal tijdens de activiteiten 
- Professionele privé-begeleiding van Nederlandstalige gidsen 
- Btw, verblijfstaks en dossierkosten 
 
Prijzen zijn exclusief 
- Transport H/T naar Italië & lokaal transport 
- Bijstandsverzekering (verplicht*) 
- Annuleringsverzekering 
 
(*) Een bijstandsverzekering (of persoonlijke ongevallenverzekering) is verplicht al hoeft die zeker niet bij ons ondertekend te worden. 
Ga hiervoor bij je bestaande of gewenste verzekering even na of ze de initiatie dekken in de activiteiten in jullie programma. 

 
 
OPTIONEEL: VERZEKERING 
Bijstandsverzekering*:   €3pp/dag 
Annuleringsverzekering: 6,3% van de reissom 
Annulering & bijstand:  7,5% van de reissom 
Jaarpolis annulering & bijstand: €359/gezin/jaar 
(Vergelijk hier de dekkingen van de verschillende polissen.) 

 
 

Download hier de volledige praktische reisinfo. 

https://www.family-adventure.be/sites/default/files/inline-files/FAD_overzicht_weekpolissen_2019_0.pdf
https://www.family-adventure.be/sites/default/files/inline-files/Prak%20info%20Individuele%20Reis%20-%20Itali%C3%AB.pdf


 

FAQ 
Hoeveel reizigers mag mijn gezin tellen? 
Aangezien de richtlijnen voor bergsportbegeleiding momenteel uitgaan van een maximum van 7 deelnemers per gids, 
laten wij in een gezinsgroep ook maximaal 7 deelnemers toe. Grotere gezinnen zullen in 2 aparte groepen, elk met een 
eigen gids op activiteit gaan. (Tenzij er op het moment van de reis een versoepeling zou zijn hieromtrent.) 
 

Mogen 2 gezinnen samen reizen? 
Ja. Zolang die samen met maximum 7 reizigers zijn en alle gezinsleden instemmen dat ze deel uitmaken van elkaars 
bubbel. 
 

Zullen er nog andere gezinnen op de kampplaats zijn? 
Ja, maar er worden door ons geen gezamenlijke activiteiten voorzien zoals eten, aperitieven, animatie of buitensporten. 
Contact met de andere deelnemers is uiteraard toegestaan maar wel onder de op dat moment geldende lokale 
veiligheidsvoorschriften. 
 

Wat is het verschil met de groepsreizen? 
Je gaat niet op stap met andere gezinnen, het concept van leeftijdgenootjes vervalt dus, net als de voorziene kinder-
animatie 's avonds. De begeleiding door een privé-gids zorgt evenwel voor een veel intensere begeleiding van de 
activiteit. De quality-time met je gezin wordt eens zo groot. 
 

Wat blijft gelijk aan de groepsreizen? 
De fantastische buitensportactiviteiten en onze eigen professionele Nederlandstalige gidsen. 
 

Waarom zit er geen touwenparcours in het reisprogramma? 
Momenteel is er nog geen zekerheid over de voorwaarden waaronder het touwenparcours zal toegestaan zijn. Mocht dit 
op het moment van de reis toegankelijk blijken dan kan je dit ter plaatse bijboeken op een niet-begeleide dag of 
namiddag (afhankelijk van de beschikbaarheid). 
 

Waarom zit er geen via ferrata in het reisprogramma? 
Voor via ferrata dienen alle deelnemers minstens 30kg te wegen en 1m30 groot te zijn vandaar dat we het niet standaard 
in een programma opnemen. Gezinnen waarvan alle leden aan deze voorwaarden voldoen, kunnen er sowieso voor 
opteren om via ferrata in te plannen ipv de canyon. Deze activiteit bijboeken op een andere dag kan ook maar is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de gids en kan enkel ter plaatse worden aangevraagd. 
 

Kan ik een activiteit bijboeken? 
Activiteiten bijboeken op een niet-begeleide dag of namiddag is eventueel mogelijk maar is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de gids en kan enkel ter plaatse worden aangevraagd. 
 

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen voorzien tijdens de activiteiten? 
Ja. We volgen hier de veiligheidsprotocollen van de Italiaanse overheid bevoegd voor actief toerisme. 
Zo zal bijvoorbeeld voldoende afstand moeten gehouden worden tussen de gids en je gezin. Op plaatsen of situaties waar 
dit niet mogelijk is, voorzien we aangepast beschermingsmateriaal. 
Installaties en sportmateriaal worden ontsmet en uitgeleend op basis van specifieke veiligheidsvoorschriften. 
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. 
 

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen voor het logement? 
Ja. We volgen hier de voorschriften van de Italiaanse overheid bevoegd voor hotellerie en campings. 
 

Gaan deze reizen zeker door? 
Met de huidige lokale reglementeringen en de evolutie van de pandemie is de kans vrij groot dat deze reizen wel degelijk 
zullen doorgaan. Echter blijft dit onder voorbehoud van wijzigende maatregelen, het openen van grenzen, nieuwe 
uitbraken, etc. 
 

Wat als deze reizen toch ook geannuleerd worden? 
Dan blijft de info gelden die je op onze Corona-blog kan terugvinden: de reis wordt kosteloos geannuleerd en je krijgt een 
tegoedbon die je kan gebruiken voor een volgende reis. Als je deze tegoedbon nog niet gebruikte binnen een jaar kan je 
ook een terugbetaling aanvragen. 
 

https://www.family-adventure.be/faq-reizen-corona

