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GERA LARIO

genieten
van zon,
water
en rust

Niet ver vanwaar de Adda en Mera in het Comomeer uitmonden ligt aan de noordelijkste oever
het dorp Gera Lario. Van oorsprong een vissersdorpje met een kleine haven, nu is het een
niet-toeristisch, vriendelijk en typisch Italiaans
dorp met voldoende voorzieningen in de buurt.
Gera Lario is gelegen tussen de dorpen Sorico
en Domaso, die vele campings hebben. Het
rustieke dorpje Gera Lario heeft alleen het bungalowpark ‘Sole Mio’. Het dorp heeft een ruime,
nieuwe jachthaven, een voetbal-, basketbal-,
volleybal-, en tennisveld en een speeltuin. Naast
het bungalowpark is een surf- en zeilschool.

HET PARK

DE BUNGALOWS

HET MEER

DE OMGEVING

Met slechts 35 vrijstaande bungalows is het park
ruim opgezet en straalt het - ook in de zomer rust uit. Vanaf het park heeft u een schitterend
uitzicht over het meer, met aan de overzijde de
majestueuze berg ‘Monte Legnone’.
Het park wordt beheerd door een Nederlands
sprekend beheerdersechtpaar dat bij de ingang
van het park woont. Het park beschikt over een
kinderzwembad en speeltoestellen voor kleine
kinderen.
Adres: Villaggio ‘Sole Mio’, 22010 Gera Lario
(Como), Italia
Info: www.solemio.nl

De inrichting van de bungalows is doelmatig,
praktisch en volledig. Naast de woonkamer en
keuken zijn er 2 of 3 slaapkamers, een badkamer
met douche en toilet, zonneterras en voldoende
tuinmeubelen.
Vrijwel alle bungalows beschikken standaard
over CV, TV, radio en oven/magnetron.

‘Sole Mio’ ligt direct aan de oever van het
Como-meer. Het water in het meer is in de
zomer aangenaam van temperatuur. Bijzonder is
dat de zandoevers aan de voorzijde van het park
langzaam glooiend het meer in lopen.
De omstandigheden zijn niet alleen ideaal voor
spelen en zwemmen, maar ook voor watersporten, zoals surfen, zeilen, waterskiën en
(speed)varen. Er is een botenhelling en gelegenheid tot afmeren. Hengelaars treffen er een
uitstekende visstand aan.

De prachtige omgeving nodigt uit tot wandelen
of bergbeklimmen. De bergen rondom zijn
tussen 2500 en 3000 meter hoog. Langs het meer
liggen tientallen schilderachtige dorpjes. Een
boottocht over het meer is meer dan de moeite
waard. Aan het water liggen vele oude Romeinse
villa’s met prachtige tuinen die voor het publiek
toegankelijk zijn. Zeker ook in het voorjaar en in
de herfst is een vakantie hier een grootse
ervaring. Plaatsen als Milaan, Como, Lecco,
Bellagio, Lugano en Sankt Moritz zijn in een
uur bereikbaar.

