
Routebeschrijving om Camping Punta Lago te bereiken 

 

Als u vanuit het NOORDEN (maar ook vanuit het zuiden) komt over de autosnelweg A22, dan rijdt u tot 

afslag Trento Nord en volgt dan de richtingwijzers naar PADOVA over de staatsweg SS47. Na ongeveer 15 

km, voorbij de afslag Susà wordt de SS47 een tweebaansweg. Bijna gelijk daarna neemt u rechts de afrit 

omhoog richting San Cristoforo, Calceranica al Lago en Caldonazzo. Na San Cristoforo blijft u de weg 

volgen (4,5 km) tot Calceranica al Lago.  

 

 

 

In Calceranica blijft u bij de eerste rotonde rechtdoor rijden, tot 100 meter na de brug. Bij het Delta Energy 

tankstation slaat u linksaf de Via al Lago in. Na de spoorwegovergang slaat u rechtsaf en na 700 meter ziet 

u rechts de ingang van de camping.  

 



 
 

 

Mocht u de afslag naar San Cristoforo gemist hebben, blijft u dan de SS47 volgen langs het 

Caldonazzomeer tot het buurtschap Brenta. Hier neemt u de afslag richting Caldonazzo.  

SLA NOOIT RECHTSAF VOORDAT U DE SPOORWEGOVERGANG GEPASSEERD BENT, U RISKEERT HIERMEE 

EEN DOODLOPENDE WEG IN TE SLAAN. 

Na de spoorwegovergang slaat u rechtsaf en daarna weer rechtsaf de Provinciale Weg SP 1 op richting 

Calceranica al Lago. Als u Calceranica binnenrijdt dan blijft u bij de eerste rotonde rechtdoor rijden. Na 400 

meter slaat u vlak voor het  DELTA ENERGY tankstation rechtsaf de Via al Lago in. Na de spoorwegovergang 

slaat u rechtsaf en na 700 meter ziet u rechts de ingang van de camping. 

Als u vanaf Padova naar ons toerijdt over de Staatsweg SS47, dan neemt u de afrit Levico-Caldonazzo. 

Volg de richtingwijzers naar Caldonazzo en vervolgens naar Calceranica al Lago (SP 1). Als u Calceranica 

binnenrijdt dan blijft u bij de eerste rotonde rechtdoor rijden. Na 400 meter slaat u vlak voor het DELTA 

ENERGY tankstation rechtsaf de Via al Lago in. Na de spoorwegovergang slaat u rechtsaf en na 700 meter 

ziet u rechts de ingang van de camping. 

 

 


