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Velkommen til Verona Cup 2019
SportConcept International har hermed fornøjelsen af at kunne byde alle deltagende klubber og dom-

mere velkommen til vores store efterårsturnering Verona Cup 2019 ved Gardasøen. Turneringen afhol-

des på 10 forskellige spillesteder i og omkring Peschiera del Garda. I år kan vi byde ca. 2.400 deltagere 

velkommen fra nationerne: 

• DANMARK 

• FINLAND 

• NORGE 

• ITALIEN 

• TYSKLAND 

• SLOVAKIET 

• RUMÆNIEN

Da mange deltagere kommer med fly i løbet af dagen, har vi valgt at holde åbningsceremonien med 

holdpræsentation og fyrværkeri mandag aften på Camping Bella Italia. Samtidig vil vi takke Randers 

Fodbolddommerklub for endnu engang velvilligt at have stillet dommere til rådighed for afviklingen af 

de forhåbentligt mange spændende kampe. Velkommen til Verona Cup 2019.

Praktisk og vigtig information

INDEN REJSEN

 BAGAGE

Det er moderne og veludstyrede busser vi kører med. De har dog ikke uanet bagageplads. Vi anbe-

faler max én sportstaske pr. deltager samt en lille taske/ rygsæk (med personlige værdier, tand-

børste m.m.) til at have med ind i bussen. 

 HÅNDBAGAGE 

Det er en god ide at medbringe et tæppe og en lille pude til busturen. Husk at pakke toiletsagerne 

i håndbagagen - ikke i kufferten. 

 SENGELINNED OG HÅNDKLÆDER

Husk at medbringe sengelinned og håndklæder. Såfremt man ikke selv ønsker at medbringe dette, 

kan man leje sengelinned og håndklæder på stedet på Camping Bella Italia. Sengelinned: 11,00 € 

for et dobbelt sæt Sengelinned: 8,00 € for et enkelt sæt Håndklæder: 4,00 € pr. håndklæde NB: 

Nogle af sengene er udstyret med én stor dobbeltdyne. 

 FORSIKRING 

Vi håber ikke, at I får brug for jeres forsikringer, men det er vigtigt at være dækket ind, hvis uheldet 

er ude. Så vi anbefaler alle deltagere at tegne en forsikring 

 LEGITIMATION

Husk at medbringe dit pas, evt. gyldigt visum, det blå sygesikringsbevis og evt. forsikringsbevis. 

 BOLDE/VESTE

Vi råder hvert hold til at medbringe 2-3 bolde samt 1 sæt overtræksveste. Husk rigtig størrelse på 

boldene, samt at mærke såvel bolde som veste med klubnavn/logo. 
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 BUSTUREN / AFREJSE 

Afrejse Lørdag den 12.10.2019 fra jeres klubhus. 

Afrejsetidspunktet fremgår af fremsendte rejseprogram. 

 IKKE-RYGER BUSSER 

Alle busserne er ikke-ryger busser. Der vil blive naturlige stop undervejs i forbindelse med 

chaufførernes køre- og hviletidsbestemmelserne.

 VALUTA 

1 €uro = 7,44 DKK

 FORPLEJNING UNDERVEJS I BUSSEN 

Der vil undervejs være mulighed for at købe kaffe/te, sodavand m.m. i busserne. Der kan betales 

kontant og priserne er hhv. - DKK 15,- for sodavand/øl - DKK 8,- for kaffe, the, kakao 

 CHECK-IN 

I de busser, hvor flere hold rejser sammen, skal der være én kontaktperson pr. hold, der står for 

check-in og de busser, hvor flere hold rejser sammen fra samme klub, skal der være én fælles kon-

taktperson for alle hold i bussen, der står for check-in. 

• Kontaktpersonen skal medbringe € 100,- i depositum pr. enhed (mobilhome/ bunga-

low/lejlighed) som gruppen har booket. D.v.s. at når man har booket 7 mobilehomes, skal man læg-

ge et depositum på 700 €. 

Det er vigtigt, at I afleverer afstemte beløb i en kuvert til Bella Italia personalet. I vil modtage kvit-

tering for det betalte depositum. Depositum refunderes naturligvis på afrejsedagen, når/ hvis ind-

kvarteringen afleveres tilbage i samme stand, som den blev overtaget. 

• Kontaktpersonen afleverer vedhæftede ”Registration form” med: Efternavn, Fornavn, Fødselssted    

  Fødselsdato på alle deltagerne. 

• Kontaktperson afleverer 1 stk. pas (sit eget) til registrering af gruppen. Passet kan afhentes i 

       receptionen på Bella Italia dagen efter ankomst. 

 NØGLER TIL JERES INDKVARTERING 

Nøgler og kort over campingpladsen med angivelse af, hvor I skal bo, bliver (for de grupper, der 

skal til Gardaland) udleveret ved check-in af Camping Bella Italia personalet på Gardalands P-plads 

på ankomstdagen. Nøgler m.m. bliver låst inde i bussen, mens gruppen er i Gardaland. For grupper, 

som ikke skal i Gardaland, foregår check-in i receptionen på Camping Bella Italia. 

 GARDALAND 

Om søndagen er der adgang til Gardaland (for dem, der har købt billet). Læs mere om Gardaland 

under søndagens dagsprogram på side 11. 

 BILLETTER TIL GARDALAND 

For de klubber der har bestilt/købt entré til forlystelsesparken Gardaland, vil der ligge en kuvert i 

bussen, med én entrébillet pr. pers. til Gardaland. Entrébilletten til Gardaland skal naturligvis forevi-

ses ved indgangen til Gardaland. 

 PESCHIERA / IKKE MED I GARDALAND 

Søndag den 13.10.2019. Ankomst til Gardaland. For de klubber, der ikke har bestilt billetter til 

Gardaland, køres der direkte til Camping Bella Italia. 
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BUSTRANSFERS/TRANSPORT 

Er I med SportConcept transport, vil jeres bus indgå i fælles pendlertrafik til og fra Bella Italia <-> 

fodboldbanerne og evt. også servicere andre hold. For dem, der har booket turneringen inkl. trans-

port, vil der være kørsel fra Camping Bella Italia til banerne t/r. Turene tager ca. 5-20 min (afhæn-

gigt af trafikken). Det vil også være muligt, når/hvis spilleprogrammet tillader det, at tage på en 

sightseeingtur til Verona. (Aftales med chaufføren og evt. samkørende hold). 

 OFFENTLIG TRANSPORT 

Fra havnen i Peschiera er der regelmæssige bådture til byerne langs Gardasøen, bl.a. til Lazise og 

Garda. Banegården i Peschiera ligger på strækningen Milano – Venedig, så her er der masser af 

muligheder for at hoppe på toget til Verona. - TIDER Vi gør opmærksom på, at gruppen selv er 

ansvarlig for at tjekke de anførte møde og afgangs-steder/tider samt spilletider anført i spillepro-

grammet. 

 OMKLÆDNING 

Der er kun få omklædnings- og bademuligheder på spillestedet. Derfor anbefaler vi, at man til 

dagens første kamp kommer omklædt hjemmefra Camping Bella Italia. Husk at medbringe over-

trækstøj samt badesandaler, da det ikke er tilladt at gå ind i busserne med snavset fodboldtøj og 

fodboldstøvler. 

 OPVARMNING 

Det er småt med plads ude ved banerne. Derfor kan det være lidt vanskeligt at komme til at varme 

op med bold. Så udvis hensyn til de kampe, der ér i gang. 

 VAND TIL KAMPENE 

Der kan tappes vand direkte fra hanerne på spillestedet, men husk også selv at medbringe vand til 

kampene. Vand kan købes i 2l flasker og koster hos købmanden ca. 0,60 € pr. flaske (ca. 4,- DKK) 

 FINALER 

For at skabe den rette atmosfære, opfordrer vi alle hold/deltagere til at overvære finalerne. 

 FØRSTEHJÆLP 

Der vil på spillestedet være mulighed for at få førstehjælp. Vi anbefaler dog, at alle hold også med-

bringer egen medicintaske med bl.a. isposer, bandager m.m. 

 TABTE GENSTANDE/TYVERI 

Lad ikke værdigenstande, spilledragter og lignende ligge i omklædningsrummene. Sørg for altid at 

have jeres tasker med ud til banerne. 

 TØJVASK 

Der er et møntvaskeri på Camping Bella Italia. 

 POKALER 

Der er pokaler til finaledeltagerne nr. 1 og 2 + hhv. guld- og sølvmedaljer til spillere/ trænere i såvel 

A - som B finalerne (dog max. 20 stk. pr. hold i kategorierne 11:11 og max 15 stk. i kategorierne 8:8). 

Samtidigt kåres finalens ”Player of the Match” i hver kategori. ”Best Player of the Match” modtager et 

gavekort på en træningsdragt fra HUMMEL. Pokaloverrækkelse foregår umiddelbart efter hver 

kamp, hvorimod kåring af finalernes ”Player of the Match” vil foregå på Camping Bella Italias scene i 

forbindelse med Verona Cup Award Show onsdag aften.
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 INFORMATION OM SPISETIDER 

Ved ankomst til Gardaland om morgenen udleveres en infoseddel til kontaktpersonen om, hvornår 

hans/hendes gruppe skal spise morgen- og aftensmad samt i hvilken restaurant på Bella Italia. 

 FORPLEJNING UNDER VERONA CUP 

Der er vand til aftensmåltiderne. Øvrige drikkevarer juice/sodavand/øl/vin osv. er for egen regning.

 MELLEM-MÅLTIDER 

Der vil på spillestedet være mulighed for at købe drikkevarer, sandwiches, snacks m.m.

 MÅLTIDER 

Alle måltider (morgenmad og aftensmad) indtages på Camping Bella Italias restauranter. Vand er 

inkl. til aftensmåltidet – øvrige drikkevarer skal tilkøbes. 

AFSLUTNING / AWARD SHOW 

Der vil være mulighed for at deltage i den store ”På-gensyn-næste-år”-fest, der foregår onsdag den 

16.10.2019 på Camping Bella Italia. Festlighederne starter kl. 21.00 og forventes afsluttet kl. 23.30. 

HJEMREJSEN 

 UDTJEKNINGEN 

Inden I forlader indkvarteringen vil denne blive checket, og er alt OK, vil I få tilbagebetalt deposi-

tum på 100,- € pr. enhed i receptionen 

 GRÆNSESTOP 

Der vil på hjemturen være mulighed for lidt shopping, da busserne gør holdt ved grænsekioskerne. 

Bemærk, der er begrænset bagageplads i bussen til evt. indkøb ved grænsekiosken.

 FORPLEJNING UNDERVEJS I BUSSEN 

Der vil undervejs være mulighed for at købe kaffe/te, sodavand m.m. i busserne. Der kan betales 

kontant og priserne er hhv. DKK 15,- for sodavand/øl DKK 8,- for kaffe, the, kakao

Dagsprogrammer 

SØNDAG 13.10.2019

Kl. 08.15- 08.30 

 Ankomst til Gardaland P-plads om morgenen. Klubber der selv står for transporten, bedes arran-

gere det således, at man er ved Gardaland mellem kl. 08.15-08.30. Hold, der ikke skal i Gardaland, 

kører direkte til Camping Bella Italia 

ANKOMST TIL GARDALAND – CHECK-IN TIL BELLA ITALIA 

Ved ankomst til Gardaland P-plads vil personale fra Bella Italia være klar til at lave ”check-in” til 

jeres gruppe. Dette er for at lette check-in, når I senere på eftermiddagen kommer frem til 

Camping Bella Italia efter opholdet i Gardaland. 

I SAMLET FLOK TIL INDGANGEN TIL GARDALAND 

Når I kommer til Gardaland P-plads og har checket ind (dvs. afleveret depositum – navneliste samt 

et pas pr. gruppe) – begiver grupperne sig til Gardalands hovedindgang. På P-pladsen vil I finde-

mange VERONA CUP GUIDER, der kan vise vejen til indgangen. 
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Kl. 10.00 

 Gardaland åbner. God fornøjelse med forlystelserne :-) 

Ca. kl. 17.00 - 17.30* 

 Busafgang fra Gardaland og kørsel til Camping Bella Italia. (*Min. 9 timer efter ankomst til Gardaland 

pga. køre- og hviletidsbestemmelserne.) Aftensmad Camping Bella Italia (Se info om spisetider på 

infosedlen)

Kl. 18.00 - 20.00

 Mød Sportshjerne alias Mass Lisby ved scenen på Bella Italia.

Kl. 20.15 

 Fælles busafgang fra receptionen på Camping Bella Italia til træner/ ledermøde (max. 1 deltagere 

pr. hold) 

Kl 20.30 

 Træner/ledermøde på Restaurant Corte Cavalli, Str. Peschiera, 73, 46040 Ponti Sul Mincio MN, 

Italien. 

Kl. 20.45 

 Verona Cup eSport turnering starter 

MANDAG 14.10.2019 

Morgenmad 

 Camping Bella Italia (se info om spisetider på infosedlen på ankomstdagen) 

Buskørsler til banerne. 

Kl. ca. 08.30 - ca. 18.30 

 Turneringen starter (se turneringsprogrammet)

  Aftensmad Camping Bella Italia (se info om spisetider på infosedlen på ankomstdagen) 

kl. 18.00 - 20.00

 Mød Sportshjerne alias Mass Lisby ved scenen på Bella Italia.

Kl. 20.45 

 Verona Cup eSport turnering fortsætter 

Kl. 21.30 

 Holdpræsentation (konferencier Mads Lisby) og fyrværkeri på Bella Italia. 

TIRSDAG 15.10.2019 

 Morgenmad - Camping Bella Italia (se info om spisetider på infosedlen på ankomstdagen) 

Fra ca. 08.30 - ca. 17.30 

 Turnering (se turneringsprogram) 

Aftensmad 

 Camping Bella Italia (se info om spisetider på infosedlen på ankomstdagen) 
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Kl. 20.45 

 Finaleshow i Verona Cup eSport turnering

ONSDAG 16.10.2019

 Morgenmad 

 Camping Bella Italia (se info om spisetider på infosedlen på ankomstdagen)

Kl. 08.30 

 Turnering (se turneringsprogram) 

Fra kl. 10.00

 Finaler frem til ca. kl. 18.00. 

 Umiddelbart efter hver finale – præmieoverrækkelse. 

Aftensmad 

 Camping Bella Italia (se info om spisetider på infosedlen på ankomstdagen) 

Kl. 21.00 - 23.30 

 Verona Cup ”Award Show” med præmieoverrækkelser og kåring af finalernes ”Player of the Match”. 

 Herefter disco- og skumparty (alkoholfri) ved scenen på Camping Bella Italia. 

TORSDAG 17.10.2019 

 Morgenmad (jf. jeres spisetider) Indkvarteringen forlades senest kl. 10.00 

 Inden I forlader indkvarteringen vil denne blive checket, og er alt OK, vil I få tilbagebetalt deposi-

tum på 100,- € pr. enhed i receptionen 

FREDAG 18.10.2019 

 Forventet hjemkomst til jeres klubhus om formiddagen (Gælder klubber med afrejse fra Italien tors-

dag den 17.10. 2019) 

Kl. 10.00

 Check ud og afgang mod Danmark (Gælder klubber med forlænget ophold) 

LØRDAG 19.10.2019 

 Forventet hjemkomst til jeres klubhus om formiddagen (Gælder klubber med forlænget ophold) 

NB: Vi tager forbehold for ændringer i programmet, som SportConcept International ikke har indfly-

delse på, og henviser i øvrigt til SportConcept International almindelige rejsebetingelser, som kan ses 

på: https://www.sportconcept-int.com/information/alm-rejsebestemmelser/

Baner

BANE 1, 2 | (11:11)

CASTELNUOVO Calcio Castelnuovo, via Oregolo, 1, 37014 Castelnuovo del Garda VR, Italia 

BANE 3 | (8:8) 

CASTELNUOVO Calcio Castelnuovo, VIA TESTI 37019 Castel Nouvo del Garda (VR) Italia

BANE 4 & 5 | (11:11) 

SANDRA Campo Sportivo Sandra, via S. Antonio - 37014 Sandrà VR, Italia 
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BANE 6 & 7 | (11:11) 

CAVAION Campo de Calcio Cavaion, viale Rimembranza, 13, 37010 Cavaion Veronese VR, Italia 

BANE 8 | (11:11) 

COLA Centro Sportivo Cola di Lazise, Loc. Madonna, n2, 13, 37017 Lazise VR, Italia 

BANE 9 | (11:11) 

CAMPO LAZISE, Loc. Greghe n 2, Lazise, 37017 Lazise

BANE 10 | (11:11) 

PESCHIERA Campo Sportivo “Manuel Cerini”, via Campo Sportivo 37019 Peschiera del Garda VR Italia 

BANE 11 | (8:8)

SAN BENDETTO Campo a San Benedetto, via Don Biondani 12,  37019 Peschiera del Garda VR Italia

BANE 12 | (8:8)

SONA, Via Giacomo Puccini, 37060 Sona (VR) Italia

Bane 13 & 14 | 8:8

Campo di Palazzolo è,Via Don Pietro Fattori, 37060 Palazzolo (VR)

Turneringsreglement Verona Cup 2019

§ 1 – Organisation

Verona Cup arrangeres af SportConcept i samarbejde med Costantino Falsiroli.

§ 2 – Kategorier/Turneringsform

Drenge

U/19 født efter 01.01.2001 (11:11)

U/17 født efter 01.01.2003 (11:11)

U/15 født efter 01.01.2005 (11:11)

U/14 født efter 01.01.2006 (11:11)

U/13 født efter 01.01.2007 (11:11)

U/13 født efter 01.01.2007 (8:8)

U/12 født efter 01.01.2008 (8:8)

U/11 født efter 01.01.2009 (8:8)

U/10 født efter 01.01.2010 (5:5

Piger

U/18 født efter 01.01.2002 (11:11)

U/16 født efter 01.01.2004 (11:11)

U/15 født efter 01.01.2005 (11:11)

U/14 født efter 01.01.2006 (11:11)

U/14 født efter 01.01.2006 (8:8)

U/13 født efter 01.01.2007 (8:8)

U/12 født efter 01.01.2008 (8:8)

U/11 født efter 01.01.2009 (8:8))

U/10 født efter 01.01.2010 (5:5)
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§ 3 – Klubdeltagere

Det er ikke tilladt at indsætte spillere fra andre klubber under kampene. Man kan udelukkende bruge spillere fra egen 

klub. Gives der dispensation for denne regel, kan spilleren under turneringen udelukkende spille for det hold, som 

dispensationen er givet til.

§ 4 – Deltagerliste

Før turneringsstart afleveres en komplet holdliste (fulde navn og fødselsdato) til turneringssekretariatet. Deltagerlisten 

er endegyldig, og dermed er ændringer fra deltagerlisterne ikke tilladt. Derudover er det ikke tilladt for nogen spillere 

at spille for mere end et hold i løbet af turneringen.

§ 5 – Udskiftning af spillere

I 11:11-kategorierne er det tilladt at bruge 16 spillere pr. kamp, i 8:8-kategorierne er det tilladt at bruge 13 spillere pr. 

kamp, og i 5:5-kategorierne er det tilladt at bruge 10 spillere pr. kamp. Det vil sige 5 udskiftningsspillere pr. kamp i alle 

kategorier.

Udskiftninger kan kun ske ved kampstop. En udskiftet spiller må gerne indskiftes igen.

§ 6 – Offside 8:8 & 5:5

Reglen anvendes ikke.

§ 7 – Hjørnespark 8:8 & 5:5

Hjørnesparket udføres fra hjørnet hvor side-og mållinje mødes. Modspillerne skal være min. 7 meter fra bolden.

NB: For de yngste spillere (U10, U11 & U12 årgangene) tages hjørnesparket på et punkt på mållinjen mellem sidelinjen 

og målfeltet.

§ 8 – Klassificering

Der gives 3 point for sejr, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt kamp.

I tilfælde af pointlighed gælder følgende:

 Indbyrdes kamp

 Måldifference i indbyrdes kampe

 Flest scorede mål i indbyrdes kampe

 Straffesparkskonkurrence

§ 9 – RESULTATER

Efter hver kamp skal træneren (eller holdlederen) fra hvert hold henvende sig til dommeren for at underskrive kamp-

kortet. Glemmer- eller nægter man at underskrive kampkortet, taber man automatisk kampen 0-3

§ 10 – Straffesparkskonkurrence

I tilfælde af uafgjort i afgørende kampe (finaler) finder afgørelsen sted i form af straffesparkskonkurrence. I første 

omgang 5 spillere fra hvert hold. Er stillingen stadig lige, skydes 1 straffe pr. hold, indtil vinderen er fundet.

§ 11 – Klubdragter

I tilfælde af ens klubdragter/farve, eller hvis dommeren skønner, at farverne på de to holds trøjer er for ens, skal først-

nævnte hold i turneringsplanen skifte trøjer.

§ 12 – Dommere

Alle kampe ledes af dommere under Dansk Fodbolddommer Union. Hvert hold bedes stille med linjevogter til alle 

indledende puljekampe. Alle finaler ledes af dommere og linjevogtere under Dansk Fodbolddommer Union.

§ 13 – Kontrol

En af dommerne under Dansk Fodbolddommer Union udnævnes til officiel kontrollant. I tilfælde af protester er det 

hans vurdering af protesten, der er gældende. Afgørelser herfra kan ikke appelleres.

§ 14 – Protester

Der kan ikke indgives protester mod dommerkendelser. Protester af andre årsager skal indgives til turneringssekretari-

atet umiddelbart og senest 10 min. efter kampen, der omhandler protesten. Modstanderholdet skal have kopi af pro-

testen. Indgivelse af protester er gratis – men tabes protesten, fratrækkes holdet 2 point.
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§ 15 – Karantæne(r)

Ét gult kort giver automatisk 5 min.’s udvisning. 2 gule kort eller 1 rødt kort i samme kamp giver automatisk karantæne i 

den følgende kamp. I særlige ”grove” tilfælde kán den kontrollerende myndighed (se § 10) dog skærpe straffen yderli-

gere.

§ 16 – Annullering af kampe

Med mindre kontrollanten (se § 10) har givet andet tilsagn, kan en dommer annullere en kamp:

 Hvis et hold uden gyldig grund kommer for sent eller udebliver fra en kamp.

 Hvis et hold har benyttet en ikke-spilleberettiget spiller.

 Hvis dommeren skønner, at enkelte spilleres/holds opførsel er så dårlig, at kampen ikke kan afvikles i god tone, ro 

og orden.

 Hvis dommeren føler sig truet af én eller flere spillere/trænere/ledere

§ 17 – Ansvar

Alle hold skal være ledsaget af en voksen person (over 18 år). Vedkommendes fulde navn, adresse og alder skal frem-

gå af den deltagerliste, der afleveres til turneringssekretariatet inden turneringens start (se § 4). Vedkommende er til 

enhver tid ansvarlig for spillernes opførsel under hele turneringen – både på og udenfor banen.

§ 18 – Dårlig opførsel

Alle indberetninger vedr. enkelte spilleres/holds dårlige opførsel videregives til det Nationale Fodboldforbund– i det-

te tilfælde DBU.

§ 19 – Forsikring

Alle deltagende hold er selv ansvarlige for, at alle deres spillere er forsikret. Arrangørerne og SportConcept 

International er ikke ansvarlig i tilfælde af skader, tabte ejendele, tyveri af personlige ejendele, spilledragter o.l. Dette 

gælder også skader opstået i forbindelse med turneringen.

§ 20 – Generelt

For tilfælde, der ikke er nævnt i dette reglement, gælder reglerne fra det Nationale Forbund –  i dette tilfælde DBU.

SPORTCONCEPT

+45 70 20 09 70 

STÆVNEINFORMATION 

+39 340 001 9998 

HENRIK WIELAND 

Mobil/Cell Phone +45 21 21 99 78 

GERT MIKKELSEN 

Mobil/Cell Phone +45 20 81 31 96 

CAMPING BELLA ITALIA 

Via Bella Italia n. 2, Peschiera del Garda VR 

Tel. +39 045 6400143 

Fax +39 045 6401410

E-mail info@camping-bellaitalia.it 

POST 

Ufficio Postale 

Viale Venezia 25 

Peschiera del garda, VR, 37019 

APOTEK - PARAFARMACIA SANITARIA PIAZZA

Via Bella Italia, 15/A

Codice: 002534; 

Partità Iva: 03630770232 

APOTEK - FARMACIA RUZZA CLAUDIO 

Viale Federico Marzan, 4 

Telefono: 045-6401053; 

Codice: 5451; Partita Iva: 00421270232

NØDOPKALD 118

HOSPITAL 

Polyspecialist Private Clinic Dott. Pederzoli 

via Monte Baldo 24.37019 Peschiera d/G (VR) 

Reception (+39) 045 644 91 11 

LÆGER 

di liuzzi dott. Marcello & Allegri dott. Paolo 

37019 Peschiera Del Garda (VR) 4, 

v. Risorgimento 

Telefon +39 045 7550850

Vigtige telefonnumre og adresser
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