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Forte  Charme –  hotel z na jlepšimi 
razgledi
Hotel Forte Charme se ponaša s čudovitim pogledom na severno 
stran Gardskega jezera, kjer se voda sreča z gorami. Butični hotel s 
štirimi zvezdicami leži v vasici Nago-Torbole, dvignjeni visoko nad 
jezerom. Vsi, ki imate radi aktivne počitnice, še vedno pa si popoldne 
radi privoščite sprostitev, boste prišli na svoj račun. Čeprav vse sobe 
ne ponujajo legendarnega razgleda, ga gostje lahko občudujejo iz zu-
nanjega bazena, džakuzija ali celo fitnesa. Poleg brezplačnega zajtrka 
je v popoldanskem času na voljo tudi okusno pecivo s kavo ali čajem.
forthecharme.it, Via Europa ,  54,  38069 Nago-TorbolE TN,  iTali ja

pogledi z gore Medalges
Iz izhodiščne točke Zanser Alm vodijo številne pohodniške poti 
tako za začetnike kot nekoliko bolj zahtevne. Steza številka šest vodi 
na vrh gore Medalges, ki po približno dvournem vzponu napore po-
plača s čudovitim razgledom na naravni park Puez-Geisler. Zelena 
dolina, posejana z lesenimi kočami, nad katero se dvigajo mogočna 
gorovja, vam bo vzela dih. Po beli stezi se nato lahko spustite do 
najbližje koče Medalges ali pa se odpravite po krožni poti, ki vas bo 
popeljala nazaj na začetek. Vmes si moči povrnite z zvrhano porcijo 
domačega šmorna.

jezero Carezza
To jezero velja za enega od najlepših v Dolomitih. Njegova 
smaragdno zelena gladina je v zgodnjih jutranjih urah tako 
mirna, da se v njen zrcalita bližnji gorovji Latemar in Cati-
naccio. Najbolje ga je obiskati pred sončnim vzhodom ali v 
poznih popoldanskih urah – takrat je odsev najlepši. Legenda 
pravi, da je jezero svojo čudovito barvo dobilo zaradi neusli-
šane ljubezni med čarodejem in nimfo Ondino. Zaljubljeni 
čarodej jo je želel privabiti na nabrežje jezera tako, da je z 
dragimi kamni ustvaril mavrico, ki je segala vse od gorovja 
Latemar do Catinaccia. Nimfa, prevzeta od lepote, se je za-
res dvignila iz jezera, a ko ga je prepoznala, je v hipu skočila 
nazaj. Od takrat je ni videl nihče več. Razočaran čarodej je v 
jezi dragulje zalučal v vodo in uničil prelepo mavrico. Gladina 
jezera še danes odseva čarobno barvo dragocenih kamnov.

Villa Eden
Villa Eden v gorskem mestecu Merano je prvi pred koro-
navirusom varen hotel v Evropi. Skozi njegova vrata lahko 
vstopijo le gostje, ki so ob testiranju nanj negativni. Suite s 
čudovitimi pogledi na vrtove pa niso vse, kar že dolga leta 
privablja goste z vsega sveta (tu sta namreč počitnikovala tudi 
Barbra Streisand in Eros Ramazzotti), hotel se ponaša z la-
stnim lepotnim salonom in zdravstvenim domom, speciali-
ziranim za preventivno medicino. Gostje lahko izbirajo med 
različnimi paketi, namenjenimi uravnavanju stresa, hujšanju, 
razstrupljanju, pomlajevanju ali sproščanju. Če morate po-
nastaviti svoje življenje, se en teden odklopiti od sveta in na 
novo zadihati, je Villa Eden kot nalašč za vas. Z le 29 sobami 
in suitami hotel ponuja občutek intimnosti, ki ga pri velikih 
verigah ne pričakujemo.   
villa-eden.com, Via WiNkEl,  68/70,  39012 MEraNo bZ,  iTali ja
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Na pot z av tom 

Od GardskeGa 
jezera dO dOlOmitOv

Ni vam treba daleč, da občudujete nepozabne razglede 
in okusite jedi, ki jih ne boste pozabili. Od Gardskega 
jezera, posejanega z očarljivimi vasicami, se zapeljite 
v dolomite in zadihajte svež gorski zrak .

valeggio, rojstno mesto tortelinov
Le nekaj kilometrov pred Gardskim jezerom leži vasica Vale-
ggio. Legenda pravi, da so tortellini ali vozlji ljubezni, kot jim 
pravijo domačini, nastali v spomin na večno ljubezen med ka-
pitanom Malcom in nimfo Silvio. Prepovedano ljubezen sta 
ohranila tako, da sta skočila v reko, za njima pa je ostal svilen 
robček z vozljem, simbolom neomajne ljubezni. Torteline lah-
ko okusite v številnih restavracijah, ena od najbolj znanih pa 
je Alla Borsa (priporočamo, da poskusite špinačne torteline z 
rikoto). Vsako leto junija poteka tudi festival tortelinov.

limoNe
Čarobna vasica Limone, stisnjena med strme kamnite klife in 
severno obalo jezera, velja za eno od najlepših na Gardskem 
jezeru. Ta del je bil včasih znan po gojenju limon in preostalih 
citrusov, ime pa naj bi naselje dobilo že veliko pred tem. Izhaja 
iz latinskega imena, ki pomeni mejo – jezero se namreč raz-
prostira kar čez tri italijanske regije. Ker so parkirni prostori 
precej omejeni, vam priporočamo, da se tja odpeljete že v do-
poldanskih urah.

Cima larici
Precej nezahtevna pot na razgledno točko Cina Larici na koncu ponuja 
dih jemajoče poglede na Gardsko jezero. Steza med macesni (v itali-
janščini larici – od tod tudi ime vrha) se začne v vasici Pregasine, kjer 
lahko parkirate na majhnem parkirišču v bližini cerkvice sv. Giorgia. Če 
vam jutranje prebujanje ni težava, se na pot odpravite tik pred sončnim 
vzhodom; takrat bo svetloba najlepša in mogoče bo videti skoraj vse do 
daljnega Sirmiona na drugi strani jezera.
Čas hoje: približno uro in pol v vsako smer.

Odkrijte lepOte sev
ern

e italije. 


