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Na Lago di Garda jsme původně chtěli jet na jaře, 

ale v době přípravy programu byl už termín 

obsazen. Jeli jsme tedy v září s vyhlídkou na sice 

kratší dny ale také na vyhřáté jezero.  

Vyjeli jsme z Jablonce večer a ráno jsme byli 

v Itálii. Zastavili jsme se v Brixenu, podívali na 

domek, v němž žil K.H.Borovský a prohlédli si 

krásné město s mnoha památkami. Na ubytování 

jsme přijeli odpoledne, po krátkém odpočinku 

jsme se koupali a prohlíželi okolí. Kemp byl dobře 

vybavený, vše čisté a hlavně večer klid . 

Mobilhomy s maličkými místnostmi, vybavenou 

kuchyní i sociálním zařízením a verandou. 

 

Druhý den bylo hodně teplé počasí, rozhodli jsme 

se pro lodní výlet. Pěšky jsme šli do Peschiery do 

přístavu a lodí jeli kolem pobřeží do města 

Bardolino, které se jmenuje stejně jako víno, které 

pochází z této oblasti. Po prohlídce města a 

posezení v restauraci jsme zase lodí jeli zpět. 

Někteří využili zbytek dne ke koupání, jiní šli 

promenádou kolem „moře“. 

 

Pondělí - ráno bylo zamračeno, jeli jsme tedy 

místním busem do Verony. Bus byl poloprázdný, 

ale řidič nás nechtěl vzít s tím, že „nemá dost 

lístků“. Když mu došly, musela část výpravy čekat 

na další bus. Ve Veroně pršelo, bylo chladno, ale 

počasí se v poledne umoudřilo a zase bylo vedro. 

Verona je krásné město, staré centrum s uličkami,  

domy a náměstími. Prošli jsme kolem Arény, 

v níž byla na programu každý večer opera. 

Z památek nás nejvíce zaujal Dóm, je to místo, 

kde byly kostely již ve 3.st. a jejich zbytky je 

možno vidět jako vykopávky pod dnešním 

dómem. Přešli jsme řeku Adiže a vyjeli s 

„funicolare“ na kopec, z něhož byl nádherný 

pohled na město. Po návratu jsme si vyprávěli, co 

kdo viděl a zjistili, že dva naši kamarádi si 

objednali vstupenky na operu Aida a také operní 

autobus, který je dopraví do kempu. Po návratu 

nadšeně vyprávěli o úžasném provedení opery. 

 

Krásné slunečné počasí pokračovalo, jeli jsme 

tedy naším busem do Malcesine a lanovkou na 

Monte Baldo do výšky 1700 m. Část  šla na 

obtížnější trasu na nejvyšší vrchol Cima Valdritta, 

část na Monte Altissimo di Nago, ostatní se toulali 

po hřebeni a užívali si vyhlídku na Lago a okolní 

hory. Odpoledne jsme museli vystát dlouhou 

frontu na zpáteční lanovku, ale všichni v pořádku 

nastoupili do autobusu a jeli jsme domů. 

 

Středa - zase bylo krásně a tak jsme jeli do 

Sirmione. Je to dlouhý poloostrov s městečkem, 

hradem, římskými vykopávkami Grotte di Catullo 

a plážemi. Vše jsme si prošli, dali si kávu nebo i 

nakoupili dárky a potom se opalovali na pláži. 

Někteří jeli naším busem domů, ostatní jeli lodí a 

užili si výhledy na město z jezera. 

 

Na čtvrtek jsme měli objednánu návštěvu Parku 

Sigurta. Opět bylo teplo, ale v parku se dalo jít i 

ve stínu. Většina jsme využili místního  vláčku a 

projeli si celý park. Potom jsme si už vybrali, co 

nás zajímalo a šli pěšky. Park je obrovský, jeho 

plocha je 60 ha. Zvláštností je harmonické složení 

stromů a keřů s různými barvami listoví. Vznikl 

rozšířením starého parku, patřícího k vile a 

přikoupením pozemků. Nejvíce park rozšířil a 

oživil Carlo Sigurta a jeho dědici. V poslední době 

byly instalovány horizontální sluneční hodiny a 

vytvořen labyrint. Park získal řadu ocenění např. 

v 2013 „Nejkrásnější italský park.“ 

Ještě  jsme jeli do vesnice Borghetto a prohlédli si 

několik staletí starý Viscontský  most. 

 

Na pátek jsme měli v plánu jet do Rivy, ale v noci 

nás probudil déšť, takže jsme výlet neuskutečnili. 

Alespoň jsme se vyspali a potom každý strávil den 

buď hraním karet nebo zpěvem a hrou na kytaru, 

někteří se vydali do Peschiery.  

 

Sobota byl odjezdový den, ale po předání 

mobilhomů jsme jej strávili na pláži nebo 

procházkami do Peschiery nebo podél moře. 

Večer jsme nasedli do autobusu, zastavili na 

Brenneru, připravili se na spánek a  probudili se až 

na Rozvadově. Domů jsme dojeli kolem sedmé a 

protože byla neděle, mohli jsme i dospat. 

 

Dojmy – nádherná příroda kolem jezera, stromy, 

květiny. Jezero samo je jako moře, při dešti byly i 

velké vlny. Za jezerem se tyčí vysoké hory. Měli 

jsme hodně teplé počasí, i ten den s deštěm byl 

příjemný. Na pobyt u Lago di Garda budeme 

všichni vzpomínat

 


