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Uw vakantie begint hier 
Bent u klaar om u te ontspannen en de stress en 
drukte van het dagelijks leven even te vergeten? Kom 
mee en we tonen u ons vakantiepark, waar u zich met 
het hele gezin kunt vermaken en ontspannen, maar 
ook spelen en sport beoefenen.

Comfortabel en gemakkelijk te bereiken 
Het vakantiepark, comfortabel en gemakkelijk te be-
reiken, bevindt zich in Castelnuovo del Garda, in een 
panoramische en rustige omgeving op de Moorse 
heuvels, op slechts 2 km afstand van de afrit van de 
snelweg van Peschiera del Garda. Het vakantiepark 
breidt zich uit over een oppervlak van 42.000 m² en he-
eft 182 appartementen, gerangschikt rond een grote 
tuin, drie grote laguna zwembaden met waterspelen 
en een prachtig speelpark. Na uw aankomst bij de re-
ceptie ziet u meteen, in een oogopslag, de grote tuin, 
het laguna zwembad met de waterspelen en de glijba-
nen, daarnaast de verschillende voorzieningen zoals 
de restaurant/pizzeria, de bar en de supermarkt. Als 
u naar de andere kant wandelt, bereikt u het beach-
volleybalveld en het zwembad. Aan het einde van het 
park bevinden zich een kinderzone met babyzwembad 

met waterspelen en een groot speelpark met een relaxruim-
te voor de ouders. Hier bevindt zich ook de mini club waar, 
in het hoogseizoen, een groep deskundigen van de glimlach 
steeds nieuwe en leuke activiteiten organiseert. 

Comfort zoals bij u thuis 
Het appartement is onderverdeeld in slaap- en woonzone. 
Het slaapgedeelte bestaat uit twee slaapkamers, een met 
twee eenpersoonsbedden en de andere met een tweeper-
soonsbed, en een badkamer met douche. In het andere 
deel is er een eetruimte met tafel en stoelen, een keuken 
met een 3-pitsgasfornuis, een wastafel, een koelkast met 
vriesvak en een magnetronoven, maar ook een relaxruimte 
met een tweepersoonsslaapbank en een satelliet TV. Om 
het vakantiepark heen is er een gemakkelijke en veilige bin-
nenweg waarmee u snel uw accommodatie kunt bereiken 
en uw auto dicht bij kunt parkeren. 

Volledig tot uw beschikking 
Alle wooneenheden hebben airconditioning en zijn uitge-
rust met een terras (of een balkon op de eerste verdieping), 
met een tafel en tuinstoelen. Op verzoek zijn er beschikba-
ar vier appartementen met toilet voor minder validen. 



vakantiepark en appartementen 

Pssst.... Sunny raadt aan: 
“ Indien u met kleine kinderen reist vraag dan om onze speciale   
FAMILY appa rtementen  voor comfort en veiligheid. U krijgt dan een 
appartement op de begane grond, uitgerust met kinderbedje met beddengoed, 
kinderstoel, aankleedmatje, babybadje, badkamerkruk en kinderpotje. Boven-
dien is het appartement bij uw aankomst al vanaf 12 uur beschikbaar! ”

De Family appartementen worden vooraf toegewezen en de reservering is afhankelijk van hun be-
schikbaarheid en tegen betaling van een extra toeslag, volgens de prijslijst. 
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Neem een duik in een zee van plezier
Het grote laguna zwembad van 1.400 m² met een water-
kasteel is het hart van het vakantiepark. Hier vinden de 
recreatieactiviteiten plaats en de tijd wordt gekenmerkt 
door het gelach van de kinderen, het geluid van het wa-
ter dat uit het vat op het dak van het kasteel stroomt 
en door de parabolische water sprinklers. De kinderen 
kunnen genieten van de twee toboga glijbanen en kun-
nen veilig spelen onder uw toezicht terwijl u geniet van 
een heerlijk koel aperitief op het solariumterras van het 
restaurant. 

Zwemmen en sporten 
Dicht bij het beachvolleybalveld is er een zwembad met 
een lengte van 50 meter en met een diepte, over de hele 
lengte, van 1,20 meter. U kunt zich ontspannen door te 
zwemmen of u kunt simpelweg een boek lezen onder 
de parasol op het solariumterras. 

Voor de kleinsten 
Voor de kleinsten hebben wij een speciale ruimte gecreëerd, 
waardoor ze op een veilige en beschermde wijze kunnen spe-
len. In het baby bad kunnen de kleintjes hun eerste stappen 
in het water zetten door onder de verfrissende douche van de 
paddenstoel te lopen of de miniglijbaan gebruiken ver van de 
spatten van de ouderen. Naast het zwembad, in het nieuwe 
speelpark, kunnen ze plezierige avonturen beleven en nieuwe 
vrienden maken. 

Uw vakantie is nooit zo leuk geweest
Zoutdeeg, schminken, schattenjacht, schilderen, waterspel-
letjes, mini Olympische spelen, mini disco en nog veel meer 
voor het plezier van uw kinderen. In onze mini club, dicht bij 
het baby bad, biedt een team van professionele animatoren 
een steeds nieuw entertainment programma om de creativi-
teit van kinderen en jongeren te stimuleren. Voor volwasse-
nen zijn er sportactiviteiten zoals acquagym, stretching, zum-
ba, aerobic en groepsdansen, maar ook thema-avonden in 
het restaurant. 



zwembaden & animatie 

- beach volley
- beach soccer
- ping pong
- handbal
- aquarobic
- ochtendgymnastiek
- zumba
- stretching

- zoutdeeg
- schmink voor kinderen
- lakens beschilderen
- vingerverfen
- creatiev met papier
- piraten en indianen schmink
- schattenjacht

- minidisco
- splash dance
- groepdansen

Psst.... Wist u dat? 
We hebben wel drie speelparken: 

één bij de ingang om te spelen terwijl 
mama en papa bezig zijn bij de receptie 

één naast het grote zwembad om te 
schommelen terwijl de oudere broers 
in het water zijn 

één zeer groot en nieuw speelpark 
dicht bij het baby bad in de kinderzone 
waar de kinderen vrijuit kunnen spelen 
en plezier hebben! 

Sport

Creativiteit

Muziek

metà maggio - metà settembre
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Alle voorzieningen zijn tot in de kleinste details verzorgd 
De volgende voorzieningen zijn beschikbaar in ons vakantiepark: 

 WI-FI aansluiting bij de receptie en bij het restaurant tegen 
 betaling 

 Dames- herenfietsen verhuur 

 Wasmachine met munten 

 Voorverkoop toegangskaartjes voor pretparken en thermen en 
 kortingskaartjes voor Gardaland, Parco Sigurtà, Parco Natura  
 Viva, Movieland, Caneva en Aquardens Terme 

 Minimarkt waar u de nodige levensmiddelen kunt kopen 

 Bar en terras met uitkijk op het grote zwembad 

“Op verzoek kunnen we ook glutenvrije 
menu’s, menu’s voor vegetariërs of voor 
andere bijzondere diëten bereiden, en 
voor uw kleintje probeer ook de heerlijke 
biologische papjes  ”

Pssst.... Sunny raadt aan: 

restaurant 
De restaurant-pizzeria van het vakantiepark is een triomf van sma-
ak en uitstekende producten. 

Begin uw dag op de beste manier met een ontbijt aan het zwem-
bad om de nodige energie bij te tanken. Een uitgebreid continen-
taal ontbijtbuffet met brood, beleg, kaas, brioche, jams, yoghurt, 
muesli, veel gebak en een ruime keuze aan warme en koude dran-
ken. 

Overdag en de hele dag door biedt de snackbar u verse broodjes, 
frisdranken, ijs en aperitieven aan het zwembad terwijl, voor lunch 
en diner, kunt u zich laten verrassen door het menu van de dag of 
u kunt zich ook iets laten aanraden door de chef. 
 
De ruime keuze aan regionale gerechten en pizza’s, met een se-
lectie van plaatselijke ingrediënten om u, via een parkoers van 
heerlijke smaken en geuren, de typische producten van onze om-
geving te laten kennen. 

Al onze gerechten zijn ook als take away beschikbaar en mocht u 
bijzondere eisen hebben dan kunt u dit signaleren bij uw reserve-
ring, we zullen ons best doen om u tevreden te stellen. 



waar we zijn
Hoe kunt u ons bereiken en wat is er te zien 

Wat kunt u doen en zien in de omgeving 
Ons vakantiepark is de ideale uitvalsbasis voor excursies en tochten bij en rond 
het Gardameer! Gedurende uw verblijf, kunt u bijvoorbeeld: 

       In een straal van 0-2 km 

* Wandelen ter verkenning van het centrum van Peschiera en de oude stad-
smuren uit de 16de eeuw 
* In het meer zwemmen, op de oever van Peschiera
* Een boottocht maken met vetrekpunt uit de haven van Peschiera 

In een straal van di 2-5 km 
* Een leuke en plezierige dag doorbrengen in het pretpark Gardaland 
* Het aquarium Sealife bezoeken en hier de zoetwatervissen, de schildpad-
den en de wonderen van de zee ontdekken 
* Golf spelen bij de Golf Club Paradiso del Garda 

       In een straal van di 5-10 km 
* Movieland en het waterpark Caneva bezoeken 
* Het oude historisch centrum van Lazise en zijn markt bezoeken (op woensdag) 
* Ontspannen bij de thermen van Colà of van Sirmione 
* Een fietstocht maken naar Valeggio, langs de oever van de Mincio, het prachtige 
park Sigurtà ontdekken en daarna de heerlijke typische tortellini di Valeggio proeven 
* Een wandeling maken naar Sirmione ter ontdekking van de beroemde 
Grotten van Catullo 
* Uw kinderen naar het park Natura Viva brengen om de dieren te zien 

      In een straal van 10-20 km 
* Bardolino bezoeken, met een halte bij het Wijn-Museum voor een pro-
everij van de uitstekende enogastronomische producten van het Meer 
* Garda bezoeken, zwemmen onder de Rocca en een aperitief drinken 
bij zonsondergang bij Punta San Vigilio 
* En als het regent lekker shoppen in het Winkelcentrum Il Leone of 

de Grande Mela 

           Meer dan 20 km 
* Een excursie naar Verona maken, een spritz drinken in Piaz-

za Erbe en tijdens het operaseizoen de magie van de opera 
ontdekken in de prachtige scenografie van de Arena 
* Een excursie naar de bergen maken, bij Malcesine de 

kabelbaan nemen en bij mooi weer zelfs het Baldo Ge-
bergte “De botanische tuin van Europa” verkennen. 

* Bovendien kunt u gemakkelijk, per auto of per 
trein, de vele grote kunststeden van Noord-Ita-

lië bereiken zoals Mantova, Venetië, Milaan, 
Florence, Vicenza, Padua 

Snelweg A22 Modena-Brennero 
(17,8 km – ongeveer 20 min) 
Eerste rotonde – Derde afrit, richting 
Peschiera/SS450. Na ongeveer 100m 
: Tweede rotonde – Tweede afrit, Pro-
vinciale weg SR450 richting A4 / Pe-
schiera / Verona / SS450 / SS11 / Mila-
an. Na ongeveer 12 Km: Afrit richting 
Mantova, Verona, Gardaland, Cavalca-
selle centrum. Op de rotonde- eerste 
afrit richting Cavalcaselle (niet richting 
Gardaland!). Door het dorpje Cavalca-
selle rijden, bij het stoplicht rechtdoor 
tot de volgende rotonde (1km). Bij de 
rotonde de derde afrit. 

Snelweg A4 Milano-Venezia 
(2,7 km – ongeveer 5 min) 
Volg de borden naar  Lazise/Sirmione/
SR450/Affi/Verona/Brescia. Op de ro-
tonde- vierde afrit richting  SR11/Via 
Tangenziale. Rechtdoor tot de volgen-
de rotonde. Bij de rotonde eerste afrit 
rechts.

Luchthaven Verona Villafranca: pen-
deldienst naar het station van Verona 
Porta Nuova. Hieruit de lijnbus Vero-
na-Brescia (richting Brescia) of Vero-
na-Riva del Garda (richting Riva), halte 
Cavalcaselle centrum. 

Luchthaven Milano Orio al Serio: pen-
deldienst naar het station van Berga-
mo. Hieruit de trein naar Peschiera del 
Garda (zie hieronder) of pendeldienst 
naar het Centraal station van Milaan 
en van hieruit de trein naar Peschiera 
del Garda. 

Luchthaven Milano Linate / Malpensa: 
pendeldienst naar het station van Mi-
laan. Hieruit de trein naar Peschiera 

del Garda (zie hieronder). 
Lijn Milaan-Venetië. Halte Peschiera 
del Garda. Hieruit de lijnbus Riva del 
Garda-Verona (richting Verona) of de 
lijnbus Brescia-Verona (richting Vero-
na). Halte Cavalcaselle centrum.

   AFFIA22 
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Via Giovanni Paolo II
Cavalcaselle 
37014 Castelnuovo del Garda - VR
Tel. + 39 045 9974005
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