


Waar? Campana, in de Italiaanse regio Veneto.

Waarom? La Grande Rogazione, de zaterdag vóór

Hemelvaart. Wat valt er te beleven? La Grande

Rogazione: mensen leggen zingend en biddend 

30 kilometer af. De traditie stamt uit de 17de eeuw, 

toen overlevenden van een pestepidemie God 

wilden bedanken. 

BED & BRUNCH LA SCUOLA was van de jaren twin-

tig tot zeventig van de vorige eeuw een schooltje.

Sinds enkele jaren is het een Bed & Brunch. Oude

schoolboekjes, typemachines, wereldbollen en kaar-

ten, antieke schoolbanken en turntoestellen creëren

een nostalgische sfeer. 

Ook de kamers hebben allemaal een schoolthema.

Zo is er een historische kamer over de ge-

schiedenis van de regio, een geografische ka-

mer en een wiskundige kamer met een apart

gedeelte voor ouders en kinderen, en een

speelruimte met een schoolbord. De zolder-

ruimte, de lerarenkamer, werd een romanti-

sche ruimte voor twee.

La Scuola ligt in Campana, een van zeven

dorpen die de ‘Altopiano di Asiago 7 Comuni’

vormen. Het is een ideale plek om in alle rust

Veneto en zijn bezienswaardigheden te ver-

kennen. Een paar voorbeelden: Vicenza ligt

op 45 minuten rijden, Padova op iets meer

dan een uur, en Verona en Venetië allebei op

anderhalf uur. Maar ook in de directe omge-

ving is er enorm veel te zien en te doen. Om te

beginnen is het uitzicht vanuit het hooggele-

gen dorp adembenemend. U kunt er heerlijk wan-

delen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, in de

winter skiën, een wijnroute doen of een tour volgen

die de Slag van Asiago uit de doeken doet, een veld-

slag uit de Eerste Wereldoorlog. Voor kinderen is

het een veilige omgeving om te spelen. 

De eigenaren hechten veel waarde aan het ontbijt:

verse, lokale producten van de markt, brood uit de

houtoven, lokale kazen en zoetigheden, vergezeld

van een heerlijke cappuccino. U bepaalt zelf 

wanneer u het ontbijt nuttigt. 

Voor een kamer betaalt u vanaf 80 euro per nacht,

inclusief ontbijt. De eigenaren spreken Engels en

kunnen helpen bij het plannen van uitstapjes.

Bed & Brunch La Scuola, Via Campana 20, 

36046 Piazza Campana VI, Italië, +390424066244,

www.locandalascuola.com.

OV E R N AC H T E N door Maaike Schwering

Tips

Parco de Sojo: een 

park waar vroeger, aldus

de legendes, heksen

woonden. De architect

Diego Morlin vormde het

om tot een magische plek

waar natuur en kunst

perfect samengaan.

Eeuwenoude bomen en

vijvertjes vormen een

harmonieus geheel met

zestig kunstwerken.

Op 16 mei 1916 viel het

Oostenrijks-Hongaarse 

leger onverwacht de

Italianen aan. De Slag bij

Asiago duurde tot 2 juni en

kostte 300.000 soldaten

het leven. 50.000 daarvan

liggen begraven bij het

Asiago Oorlogs-

monument. Er is ook een

museum met foto’s,

documenten en op het

slagveld gevonden

voorwerpen. 

Lezerstips

Een bezoekje met

wijnproeverij bij Col

Dovìgo is een aanrader.

Enthousiaste jonge

mensen maken lekkere

wijnen voor een mooie

prijs. Bij de proeverij krijg

je een charcuterie-

schoteltje met onder

andere huisgemaakte

salami. La bella Italia!

(Greet Hoyers,

Antwerpen)
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