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E en vakantie in Trentino is niet
eenmalig!!.. de eerste gedachte 
bij thuiskomst is, dat je er terug

wilt keren. 
Je ontspannen, vermaken, nieuwe energie
opdoen, zijn de belangrijkste redenen om er
opnieuw de natuur, architectuur, cultuur en
gastronomie van deze prachtige regio met
bergen en meren te ontdekken.

Riva del Garda, Torbole, Arco, het Ledromeer,
Valle del Chiese, Comano Terme, Pinzolo en
Madonna di Campiglio, Val di Sole, Val di
Pejo, Val di Non, het Molvenomeer, Andalo en
Fai della Paganella, de meren van Levico en
Caldonazzo, de hoogvlakte van Vigolana, San
Martino di Castrozza en Fiera di Primiero, de
valleien Fiemme en Fassa, Val di Cembra,
Trento, Rovereto, Folgaria en Lavarone… zijn
enkele parels van Trentino, gekend en geliefd
in heel Europa, geschikt om bij onze gasten
gevoelens van schoonheid, welzijn,
hartelijkheid, traditie, avontuur, ontspanning
en zekerheid op te roepen.

Aan het project “Droomvakantie tussen het
Gardameer en de Dolomieten” nemen 40

geselecteerde toeristische ondernemers deel,
eigenaars van naamgevende bedrijven, die
uitblinken met gerespecteerde aanbiedingen;
van een klein familie hotel tot vakantiepark,
van bio-hotel tot residence: bij alle
aangesloten accommodaties treft u steeds een
hoge kwaliteit aan zoals door ons wordt
beloofd. We maken ons aanbod met de beste
lokale producten, de belangrijkste musea en
enkele geselecteerde bestemmingen. Het
maakt niet uit welk onderkomen u kiest,
allemaal hebben ze dezelfde filosofie: een
glimlach, warme en professionele gastvrijheid
en welzijn van de gast.

Welkom in Trentino...

Vakantie in Trentino... natuurlijke emoties...
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Voorwaarden:
• Gedurende 2016 10% korting op de officiële prijslijst van alle accommodaties van nr 1 t/m 40 uit de inhoudsopgave,

conform de opgegeven periode in de brochure en op de website.
• De korting is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van de afzonderlijke accommodaties en wordt niet

toegekend op kosten als telefoon, bar enz...
• Informeer bij reservering de accommodatie dat u gebruik wilt maken van deze kortingsbon en overhandig deze

bij het inchecken.

tussen de Dolomieten en het Gardameer

Droomvakantie

Kortingsbon
-10%

trentinotop.it
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Grafica e stampa / Graphik und Druck / Design en Druk
Publistampa Arti Grafiche

Pergine Valsugana (TN)
www.publistampa.com

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Pio Geminiani
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Project Manager 
Mr. Andrea Borlotti - Trento - info@trentinotop.it
Ms. Sabine Sonder - Berlin - info@trentinotop.de

Fototeca / Photosammlung / Fotoverzameling
Trentino Sviluppo S.p.A. - Trentino Marketing S.p.A.
Ingarda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

Traduzioni / Übersetzung / Vertaling Sabine Sonder (D) - Sytske Maaijen (NL)
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Valle di Fassa
Camping Vidor / Pozza di Fassa
Hotel Renè / Pozza di Fassa

Valle di Fiemme
Hotel Torretta / Bellamonte

San Martino di C astrozza en Primiero
Hotel Plank / San Martino di Castrozza
Maso Col / San Martino di Castrozza
Brunet Family & Spa Resort / Primiero

Valsugana, Levicomeer en Caldonazzomeer, Lagorai
Park Hotel Du Lac / Levico Terme
Hotel al Sorriso / Levico Terme
Bellavista Relax Hotel / Levico Terme
Camping Lago di Levico e Jolly / Levico Terme
Camping Mario / Caldonazzo

Hoogvlakte van Vigolana
Hotel Alpenrose / Vattaro
Agritur Maso Rauter / Centa S. Nicolò

Hoogvlakte van Piné/Val di Cembra
Active Hotel Pineta & Camping / Baselga di Piné

Trento en Monte Bondone
Hotel Montana / Monte Bondone
Relais Villa Madruzzo / Cognola - Trento
Grand Hotel Trento / Trento

Rovereto en Vallagarina
Mercure Nerocubo / Rovereto

Gardameer
Astoria Park Hotel / Riva del Garda
SkyPool & Panorama Hotel Europa / Riva del Garda
Villa Angelica / Riva del Garda
Hotel Piccolo Mondo / Torbole
Aktivhotel Santa Lucia / Torbole
Surf & Bike Hotel Lido Blu / Torbole
Camping Maroadi / Torbole
Residence Maroadi / Torbole

Ledromeer
Elda Eco Ambient Hotel / Lenzumo-Ledro
Camping Al Sole / Molina di Ledro

Comano Terme, Ponte Arche
Grand Hotel Terme di Comano / Comano Terme
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Madonna di Campiglio, Pinzolo en Val Rendena
Val Rendena Camping / Daré - Val Rendena
Beverly Hotel / Pinzolo
Hotel Crozzon / Madonna di Campiglio

Val di Sole
Hotel Tevini / Commezzadura
Dolomiti Camping Village / Dimaro

Valle di Pejo
Kristiania Alpin Wellness Hotel / Cogolo di Pejo

Valle di Non
Pineta Hotels / Coredo

Andalo, Molvenomeer en Fai della Paganella
Hotel Paganella / Fai della Paganella
Corona Dolomites Hotel / Andalo
Du Lac Vital Mountain Hotel / Molveno
Camping Spiaggia / Molveno

Ter ontdekking van de streek
en haar produkten

Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi / Trento

Castello del Buonconsiglio / Trento

Muse - Museo delle Scienze / Trento

Cantine Ferrari / Ravina - Trento

Distilleria Marzadro / Nogaredo

Cantina e frantoio Madonna delle Vittorie / Arco

Trattoria Piè di Castello / Cologna di Tenno

Alpe Cimbra Azienda per il turismo Folgaria,
Lavarone, Lusérn / Folgaria

Consorzio Turistico Vigolana / Vattaro

Apt Piné Cembra / Val di Cembra

Apt Terme di Comano / Comano Terme

Apt San Martino, Primiero en Vanoi 
San Martino di Castrozza

Agritur Val di Sole / Dolomiti di Brenta

Dolomiti Golf Club / Sarnonico - Val di Non

Lake Garda Marathon / Lago di Garda

Carpentari Bike Shop / Torbole - Lago di Garda

Surf Segnana / Torbole

Busatte Adventure Park - BMX / Torbole

Sport and School / Canazei Campitello

Dolomiti Hydrotour / Santa Massenza / Riva del Garda

Aeroporto Catullo / Verona
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Ons nieuws…

WellnessCampingHotel Appartamenten



1Valle di Fassa - Pozza di Fassa

2Valle di Fassa - Pozza di Fassa

-10%

-10%

Strada de Ruf de Ruacia, 15
38036 Pozza di Fassa (TN)
tel. +39 0462 760022
fax +39 0462 762007
info@campingvidor.it
www.campingvidor.it
contactpersoon Christine Pezzei

E
en klein maar fijn en gemoedelijk
vakantieverblijf in de Alpen.
Of u nu met caravan, camper of

tent onderweg bent, of u een appartement,
een chalet of een kamer verkiest: het resort
camping Vidor is absoluut de ideale plaats,
om na een gestreste werkomgeving in onze
ongerepte natuur tot rust te komen.
Bij ons zult u het chaotische, stressige
dagelijkse leven snel vergeten: wij nodigen u
uit, uw volgende vakantie in ons “Viersterren
vakantieoord onder de sterrenhemel” te
vieren… en wij garanderen u een grandioze
vakantie!

NIEUW 2016
Nieuwe privé badkamers,

appartementen en een super luxe Private
Spa met uitzicht op de Rosengarten

F amilie Gabrieli heet je van harte wel-
kom in de prachtige Fassa vallei, tevens
UNESCO erfgoed, om hier mooie

wandelingen te maken en ’s winters te skiën
in één van de mooiste skigebieden ter wereld.
Hotel Renè is geopend in 1968 en na de vie-
ring van haar 40 jarig jubileum is het gehele
hotel gerenoveerd en gemoderniseerd.
De gemeenschappelijke ruimtes zijn ruim
en sfeervol, er is een bar en een restaurant
met unieke atmosfeer om te genieten van
de traditionele gerechten, evenals vis en
smaakvolle desserts. 40 kamers, allemaal
verschillend ingericht met ruime en func -
tionele badkamers, onderverdeeld in stan-
daard, junior suite en suite (tot 60 m²) en
ons pronkstuk het wellness center “La ca-
rezza beauty & spa” met ruim 500 m² wel-
zijn voor lichaam en geest met een prachtig
zwembad met zicht op het bergpanorama
en uitgebreid aanbod aan schoonheids be-
handelingen.
’s Zomers is er een heerlijke tuin met zonne-
terras en speeltuin voor de kinderen.
Wij zien uit naar je komst voor een heerlijke
vakantie vol ontspanning en welzijn.

Hotel Renè
Strada de la Veisc, 69
38036 Pozza di Fassa (TN)
tel. +39 0462 764258
fax +39 0462 763594
info@hotelrene.com
www.hotelrene.com
contactpersoon Manuel Gabrieli

exclusief 24.12 - 06.01
en 08.08 - 25.08

exclusief  25.12 - 06.01,
juli en augustus



3Val di Fiemme - Bellamonte

4San Martino di Castrozza

-10%

-10%

E en familiehotel gelegen in het groen
waar gastvrijheid en welzijn onontbe-
erlijke ingrediënten zijn. De gezellige

ruimten en de grote tuin met het park maken
dit tot een aangename plek om ontspannen
samen te zijn.
In de directe omgeving de bossen van Pane-
veggio voor mooie wandelingen in de zomer
terwijl het skigebied van Val di Fiemme in
de winter garant staat voor wintersport en
plezier.

Loc. Bellamonte (6 km van Predazzo)
Via Prai de Mont, 43
38030 Bellamonte (TN)
tel. +39 0462 576120
torretta@infotrentino.net
www.hoteltorretta.eu
contactpersonen Maria en Rita

Via Laghetto, 35
38054 San Martino di Castrozza (TN)
tel. +39 0439 768976
fax +39 0439 768989
info@hotelplank.it
www.hotelplank.it
contactpersoon Fam. Gubert

S an Martino di Castrozza, al
tientallen jaren bij toeristen
een bekende winter- en zomer-

bestemming aan de voet van de bekende
Pale di San Martino in de fascinerende Do-
lomieten. Een beschermd natuurgebied ter
behoud van haar flora en fauna. 
’s Winters biedt San Martino 60km goed
geprepareerde pistes en schitterende toerski
routes, een “must” voor gepassioneerde
skiërs maar ook voor liefhebbers van het
winterse landschap. 

... ver weg van de drukte... op een paar pas-
sen van het centrum...
Middenin de ongerepte natuur maar op
slechts 300m van het centrum van San
Martino, bevindt zich Hotel Plank. Vlakbij
de liften, langlauf piste en de skischool Pra
delle Nasse, en ’s zomers het vertrekpunt
voor wandelingen en bergtochten. De ka-
mers zijn voorzien van TV, telefoon, mini-
bar, bijna allemaal met terras en uitzicht op
de indrukwekkende Pale met haar steeds
veranderende kleuren.... ter ontspanning is
er voor onze gasten een sauna, Turks bad,
fitness center, tennisbaan. Congreszaal en
verwarmde garage.

exclusief 26.12 - 06.01
en 07.08 - 28.08

gehele jaar geldig



6Primiero

5San Martino di Castrozza

-10%

-10%

exclusief 26.12 - 03.01 
en 07.08 - 21.08

G elegen op een zonnige en rus-
tige locatie tussen de prachtige
Dolomieten van Trentino, op

100 m van het centrum van Fiera di Pri-
miero zijn Hotel Tressane, Park Hotel Iris,
Relais le Gemme en Wellness en Beauty Spa
geschikte accommodaties voor het hele
gezin. Bovendien bieden ze naast de goede
verzorging in het Wellness & Beauty Cen-
trum (1000 m²) ook lokale gerechten voor
het hervinden van een goed lichamelijk en
geestelijk evenwicht. 
Brunet Hotels Giocovacanza zijn voorzien
van alle comfort met, tevens voor de klein-
tjes, faciliteiten op maat. 

A an het einde van één van de mooiste
en meest toegankelijke wandelpa-
den van San Martino di Castrozza,

omgeven door weides en bossen, aan de voet
van de Pale di San Martino en het natuurpark
Paneveggio, ligt onze “maso Col” op 1,5 km
van het dorp. Op slechts een paar minuten
per auto van de liften (ca. 3 km) en op 100m
van één van de vele wandelpaden die tijdens
het bijzondere winterlandschap ook met
sneeuwschoenen toegankelijk zijn. 
Acht nieuwe comfortabele kamers, sfeervol
in hout en aangenaam verwarmd via een
ecologisch biomassa systeem. Bijzondere
aandacht voor onze lokale gerechten, be-
reid conform traditionele recepten, willen
wij onze gasten het beste bieden zodat ze
graag bij ons terugkeren.

Loc. Col
38054 San Martino di Castrozza (TN)
tel. +39 0439 68046
cell. 347 4994574
fax +39 0439 767231
info@masocol.it
www.masocol.com
contactpersoon Francesca

exclusief vakantiegeld seizoen
en de week van augustus

Via Roma, 30
Tonadico di Primiero (TN)
tel. + 39 0439 762205 - 0439 762000
fax + 39 0439 762204
info@brunethotels.it
www.brunethotels.it
contactpersoon Alessandra Brunet
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Levicomeer - Levico Terme

P arc Hotel Du Lac is de ideale plek
voor wie op de meest uiteenlopende
manieren van het meer wil genieten.

In het teken van natuur, ontspanning en wel-
zijn in het hart van Trentino. Je hebt er vanuit
alle nieuwe kamers een uniek uitzicht op het
Levicomeer evenals bij het nieuwe restaurant
direkt op de oever van het meer. Onze keuken
biedt halfpension met een ruime keuze uit ge-
rechten en een rijk internationaal ontbijtbuffet.
Bij restaurant – pizzeria “La Taverna” met een
terras aan het meer kun je onze pizza met pro-
ducten uit de direct omgeving uitproberen.
Ons privé strand beschikt over een verwarmd
binnen- en buitenbad, hydromassage en glij-
baan, wellness center met verschillende sau-
na’s en natuurlijke behandelingen o.b.v. een
cosmetische lijn met alpiene ingrediënten,
voor groot en klein. 

Loc. Lago, 2 
38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 706590
fax +39 0461 707252
info@dulachotel.com
www.dulachotel.com
contactpersoon Franco Pedrotti

Levicomeer - Levico Terme

H et hotel bevindt zich in een uitge-
strekt privé park van 20.000 m² op
de oever van het Levicomeer met tal-

rijke sportieve faciliteiten zoals de nieuwe
tennisbaan voorzien van gravel.
Het wellness center is verbonden met het
hotel en ligt in het park; 1000 m² welzijn met
overdekt zwembad, fitness, hydromassage,
sauna, turks bad, romeins bad en keizerlijke
ontspanningsruimte.
Beauty farm met hooibaden, diverse soorten
massages en schoonheidsbehandelingen.
Alle actuele aanbiedingen op onze website
www.hotelsorriso.it

Lungolago Segantini, 14
38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 707029
fax +39 0461 706202
info@hotelsorriso.it 
www.hotelsorriso.it
contactpersoon Donatella Bommassar

exclusief de maand augustus

exclusief 24.07 - 27.08

NIEUW RESTAURANT OP DE OEVER 
VAN HET LEVICOMEER
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Levicomeer - Levico Terme

F amilie Galvan, Ugo en Andrea, nodi-
gen je uit in het Bellavista Relax Hotel
in Levico Terme in Trentino. De passie

voor gastvrijheid, vandaag de dag een mix
van vooruitgang en kennis, verrijkt ver-
trouwde tradities en zorgt voor een warm
onthaal. 
Het hotel dat haar originele uitstraling heeft
behouden ligt op een rustige en strategische
locatie: direct bij het centrum, op een paar
passen van de bekende Thermen van Levico
en slechts enkele minuten van het gelijkna-
mige meer, omgeven door een prachtige
tuin met centraal een blauwe parel: het ver-
warmde buitenbad met haar 28°.
Doe nieuwe energie op in ons Wellness cen-
ter BellaVita: een ruimte voor je ontspan-
ning. Diverse sauna’s, relax zones, prachtige
hydromassage in de buitenlucht met 34° zor-
gen voor geheel nieuwe emoties. 

Viale Vittorio Emanuele III, 7
38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 706136
fax +39 0461 706474
info@bellavistarelax.it 
www.bellavistarelax.it
contactpersoon Fam. Galvan

Levicomeer - Levico Terme

O ntdek een plek waar de natuur zich
van haar beste kant laat zien. Duik
in de natuur van het Levicomeer,

een parel met unieke kenmerken: één van de
warmste en helderste bergmeren en gelegen
in een omgeving die, binnen Zuid-Europa,
bijzonder goed bewaard is gebleven. Enige
camping direct aan het Levicomeer. Zwem-
men is mogelijk vanaf april! Het ruime pri-
véstrand is bijzonder geschikt voor gezinnen
met kinderen... Langs de oever is het water
laag, helder en ideaal om te zwemmen. Ver-
der zijn er ook 3 zwembaden waar, van mei
tot september, gymnastiek, sport en veel ani-
matie is, in het bijzonder voor jongeren en
kinderen. 
Gratis cursus yoga, massages en ayurveda
behandelingen.
Maxi caravans en prachtige houten Eco Cha-
lets. Wifi & Internetpoint. Valsugana staat
goed bekend bij sportievelingen om te moun-
tainbiken, joggen, vissen, parasailen, wande-
len, zwemmen en vanwege haar thermale
baden.
Speciale aanbiedingen voor wie zijn trouwe
viervoeter meeneemt op vakantie. Privé
strand voor honden.
Tot snel. Gino, Andrea

Geopend van 07/04/2016 tot 16/10/2016

Camping Lago di Levico
Loc. Pleina, 5
38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 706491 - 706934
fax +39 0461 707735
info@campinglevico.com
www.campinglevico.com
contactpersoon Andrea Antoniolli

NIEUW 2016
Nieuw sanitair blok, ruime plaatsen 
met privé sanitair, Glamping Tent, 

Pontoon boat Lido di Levico
en Dog park

exclusief 11.07 - 21.08
reserveren verplicht

ongeldige 01.05 - 10.07
en 25.08 - 30.09
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Caldonazzomeer - Caldonazzo

Viale Lungolago, 4
38052 Caldonazzo (TN)
tel. +39 0461 723341
fax +39 0461 723106
direzione@campingmario.com
www.campingmario.com
contactpersoon Emanuele Chiesa

G elegen op slechts enkele me-
ters van het prachtige Caldo-
nazzomeer vind je op Camping

Mario Village veel rust en groen. De plaat-
sen zijn schaduwrijk met uiteenlopende op-
pervlakte tot 150 m², 6/10 amp ( een deel
met wateraansluiting) en de comfortabele
stacaravans zijn tot 32 m² groot. 
De camping beschikt over een verwarmd
zwembad ongeveer 28° met 2 verschillende
dieptes, modern sanitair met een exclusief
deel voor kinderen en baby-room, bar res-
taurant pizzeria, minimarket, speeltuin, in-
ternationale animatie (in het hoogseizoen)
en GRATIS WiFi op het hele terrein.

VERWARMD ZWEMBAD 28°!

Via Doss del Bue, 16
38049 Vattaro (TN)
tel. +39 0461 848590
fax +39 0461 848205
info@hotelalpenrose.net
www.hotelalpenrose.net
contactpersoon Michael Giacomelli

C omfortabel en ruim voor een ont-
spannen verblijf en dit in combinatie
met het aanwezige panorama de

perfecte mix voor een heerlijke vakantie. De
familie Giacomelli, altijd trouw aan de goede
keuken, biedt haar gasten een ruime keuze
aan gerechten. Ons hotel is het gehele jaar ge-
opend, ook voor feestelijke gelegenheden.
Bovendien is er een fraai wellness center
en Spa met een schoonheidssalon met een
ruime keuze uit behandelingen.
Tevens biedt Hotel Alpenrose haar gasten een
groot buitenbad, fijne tuin, karakteristieke
bar en ruime parkeerplaats.

Altopiano della Vigolana - Vattaro

gehele jaar geldig

exclusief de maanden 
juli en augustus
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Agritur Maso Rauter 
Loc. Maso Rauteri, 16 
38040 Centa S. Nicolò (TN)
tel. +39 0461 722257
cell. +39 335 7628953 - +39 340 4281121
www.masorauter.it
info@masorauter.it
contactpersoon Roberta Tonezzer

A gritur Maso Rauter bevindt zich op de
hoogvlakte van Vigolana, in de geme-
ente Centa S. Nicolò op 833m hoogte.

De boerderij heeft een schitterend uitzicht op
Valsugana, wordt omringd door bossen met
lariksen,berken, sparren, kastanjebomen en
teelt zelf klein fruit. Gebouwd conform de
meest innovatieve klimatologische richtlij-
nen. De accommodatie beschikt over vijf ka-
mers (éénper–soons en vier tweepersoons
kamers, die met een extra bed of kinderbed
ook voor 3 personen geschikt zijn en 2 ka-
mers zijn ingericht voor minder validen),
allen voorzien van sanitair, tv, föhn, overdekte
par–keerplaats en garage voor motoren.
Het ontbijt is voorzien van eigengemaakte
producten en seizoens fruit evenals produc-
ten van de hoogvlakte. Er worden ’s zomers
diverse activiteiten georganiseerd, evenals
mountainbike tochten en ’s winters sneeuw-
schoen wandelingen.

Hoogvlakte van Vigolana - Centa S. Nicolò

Hoogvlakte van Piné

Bezoek onze website,
ontdek de vele interessante aanbiedingen!

H otel Pineta, op de hoogvlakte van Piné,
is een driesterren hotel met een exclu-
sieve zonnige en rustige ligging aan de

oever van het Piazze meer waarin de toppen
van de Dolomieten weerspiegelen. 
Een oase van comfort en ontspanning in een
schitterende omgeving op korte afstand van
het dorp en slechts 20km van Trento. 
Nieuwe design kamers, enkelen gemaakt van
alpenden hout voor een goede nachtrust en
uw welzijn!
Ideaal voor gezinnen, voor ontspannende
wandelingen, maar ook voor de fanatiekere
bergwandelaars dankzij de talrijke wandel-
routes. Hotel Pineta is een BIKER HOTEL en
biedt veel voordelen en faciliteiten voor wie
met de motor op vakantie is. 
Gratis overdekte garage.
Een legendarische plaats voor uw vakantie...

Active Hotel Pineta & Camping ***
Lago delle Piazze
38043 Bedollo Piné (TN)
tel. +39 0461 556642
fax +39 0461 556058
info@infopineta.it
www.infopineta.it
contactpersoon Fam. Andreatta

exclusief de maanden 
juli en augustus

exclusief 15.07 - 30.09
en 01.12 - 10.01
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Monte Bondone, Trentino, 1.640 m
tel. +39 0461 948200
info@hotelmontana.it
www.hotelmontana.it 

O p enkele kilometers van Trento op
de groene hellingen van de Monte
Bondone, beheert familie Barbieri

sinds meer dan 50 jaar Hotel Montana.
Montana Wellness, met sauna’s en zwem-
baden, heeft met grote ramen een schitte-
rend uitzicht op de Brenta Dolomieten.
In de winter slechts 150 m van de pistes, ’s
zomers ideaal startpunt voor mooie wande-
lingen. 
In het hotel is er genoeg vermaak; boulder,
tennis- of schaatsbaan, fitness ruimte met
Technogym, miniclub, congreszaal en nog
veel meer. Overdekte garage.

G elegen op de hellingen boven
Trento, biedt Villa Madruzzo
haar gasten al het comfort van

een modern 3-sterren hotel en rust door de
ligging in het groen. 
Het hotel beschikt over 80 kamers op twee
etages met zicht op het mooie ruime park
bij de villa. In elke kamer wifi, telefoon, tv,
minibar en kluisje.
Drie eetzalen op de begane grond met toe-
gang tot het park. De keuken bereidt met
bijzondere zorg traditionele en lokale ge -
rechten. ’s Zomers kan er buiten op het ter-
ras worden gegeten waar ook ruimte is voor
feestelijke bijeenkomsten. 
Tegenover het historische pand en in het
fraaie park ligt “Belvedere” met een sfeer-
volle Spa (binnenbad, verwarmde externe
hydromassage, sauna, Turks bad, parcours
van koud en warm water met cromothera-
pie en relax zone), vergaderzaal 40-50 
plaatsen.

Via Ponte Alto, 26 (Loc. Cognola)
38121 Trento
tel. +39 0461 986220
fax +39 0461 986361
info@villamadruzzo.it
www.villamadruzzo.it
contactpersoon Battista Polonioli

exclusief 01.12 - 06.01

exclusief hoogseizoen
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I n de spectaculaire omgeving van de
Alpen van Trentino verzorgt het
Grand Hotel Trento succesvolle

evenementen en meetings. Exclusieve sfeer,
ruime en natuurlijk verlichte zalen en bij-
zondere aandacht voor ieder detail maken
elke bijeenkomst onvergetelijk. Zalen Con-
cilio, Depero, Architettura en Nozze di Cana.
In totaal 7 zalen van 10 tot 500 personen
voorzien van alle benodigde technologie
binnen de congressector.
Ter afsluiting van exclusieve evenementen
is er een catering service die ook de fijn-
proevers tevreden stelt met originele coffee
breaks, verfijnde cocktails, lokale en inter-
nationale gerechten.

Piazza Dante, 20
38122 Trento (TN)
tel. +39 0461 271000
fax +39 0461 271001
reservation@grandhoteltrento.com
www.grandhoteltrento.com 
Directeur Andrea Allegro

Via per Marco, 16 - Loc. Mori Stazione
38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 022022
fax +39 0464 022040
reservation@nerocubohotel.it
www.nerocubohotel.it
h8089@accor.com 
www.mercure.com - www.accor.com
contactpersoon Danilo Benne

H et Mercure nerocubo Rovereto is 
de ideale plek om Trentino en haar
schoonheden, geschiedenis, natuur

en tradities te ontdekken! Het perfecte “base
camp” om uitstapjes te maken naar het Gar-
dameer of de vele locaties in de bergen.
Eenvoudig te bereiken, op slechts enkele
minuten van het centrum en aan het be-
roemde fietspad “Via Claudia Augusta”,
biedt het hotel prachtige en diverse type 
kamers, wellness center, restaurant, lounge-
bar, wifi in het gehele hotel, ruime parkeer-
plaats, overdekte en beveiligde garage,
organisatie van excursies met ervaren gid-
sen en fietsverhuur i.s.m. winkel. Dit alles
voor een onvergetelijk verblijf in het teken
van het hedendaagse comfort!
Het hotel heeft een ruim aanbod aan ka-
mers: comfortabel classic, superior met uit-
zicht, ruime suites en deluxe kamers... en
voor wie een extra dimensie zoekt zijn er
de sky suites met grote raampartijen met
uitzicht over de vallei of de romantische
wellness suites voorzien van speciale Sweet
Spa cabines by Starpool. 

exclusief juni, juli,
augustus en september

gehele jaar geldig
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Gardameer - Riva del Garda

Viale Trento, 9
38066 Riva del Garda (TN)
tel. +39 0464 576657
fax +39 0464 521222
info@astoriaparkhotel.it
www.astoriaparkhotel.it
contactpersoon Fam. Miorelli

J e vakantie in het Astoria Park Hotel in
Riva del Garda begint met een hartelijk
ontvangst door onze medewerkers, in

een moderne hal, gekarakteriseerd door
fraaie raampartijen en design inrichting.
Op slechts enkele passen van het historisch
centrum van Riva del Garda en het strand aan
de noordzijde van het Gardameer. Geniet hier
van een verblijf met massages en verwenne-
rij, aangename geuren en wandelingen door
de natuur, heerlijk eten en culturele en spor-
tieve initiatieven. Geniet van deze vakantie
waar lichaam en geest zich volledig kunnen
ontspannen.

Gardameer - Riva del Garda

ONLINE TIJDIG RESERVEREN -20%
tot 31.03.2016

www.hoteleuropariva.it
PROMOCODE: TOP

SkyPool & Panorama Hotel Europa****
Piazza Catena, 13
38066 Riva del Garda (TN)
tel. +39 0464 555433
fax +39 0464 521777
info@hoteleuropariva.it
www.hoteleuropariva.it
www.gardahotelsitalia.com
referente Lorenzo Casagrande

I n het historisch centrum van Riva del
Garda, dichtbij de haven en op enkele
passen van de winkels, restaurants en

bars, heeft dit hotel een ideale ligging om te
genieten van de schoonheid van het Garda-
meer en Riva.
Na het ontwaken kun je de dag beginnen met
de verse producten van het ontbijtbuffet en
het verfrissende uitzicht op het meer vanuit
de ontbijtzaal. Tijdens het diner biedt de chef-
kok, in het restaurant met zicht op het meer,
gerechten uit Trentino en Italië.
Op de derde etage is er ter ontspanning een
klein panoramisch zwembad, terras met
zicht op het meer en turks bad.
Faciliteiten van Hotel Europa: restaurant met
zicht op het meer, fietsen depot, fiets verhuur,
privé parkeerplaats, panoramisch zwembad,
zonneterras met zicht op het meer.

gehele seizoen

gehele jaar geldig
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Via San Giacomo, 48
38066 Riva del Garda (TN)
tel. +39 0464 556791
fax +39 0464 521217
info@villaangelicariva.com
www.villaangelicariva.com
contactpersoon Angelica

Gardameer - Riva del Garda

Gardameer - Torbole

H otel Piccolo Mondo, behorende tot
de Charme & Relax groep is voor-
zien van alle kwaliteit maar nooit

zonder de warme atmosfeer van een familie
hotel. Familie Chiesa, al sinds generaties aan
de leiding, staat voor u klaar voor een traditi-
onele vakantie in het teken van ontspanning
en welzijn danwel een eno-gastronomisch
verblijf. Omringd door een tuin met olijven
en prachtige planten die schaduw bieden bij
het grote zwembad, je bevindt je op 5 minu-
ten van het Gardameer, vijf minuten met de
auto van Riva del Garda en slechts enkele mi-
nuten van één van de mooiste fietspaden van
Trentino. 
HOTEL. Het hotel beschikt over 56 kamers
met: airco, balkon, minibar, kluisje, telefoon
en sat-tv SKY. Suites met hydromassage, gra-
tis wifi, fietsen en ruime parkeerplaats. 
RESTAURANT, biedt mediterrane keuken
en lokale specialiteiten. 
‘s Morgens ontbijtbuffet. 
WELLNESS, beschikt over sauna, Turks bad,
massages en schoonheidsbehandelingen
evenals Technogym fitness center. Boven-
dien beschikt het binnenbad (enkel ’s win-
ters verwarmd) over stroomversnelling en
hydromassage. 

Via G. Matteotti, 108
38069 Torbole sul Garda (TN)
tel. +39 0464 505271 
fax +39 0464 505295
info@hotelpiccolomondotorbole.it
www.hotelpiccolomondotorbole.it
contactpersoon Fam. Chiesa

Drie maten om de kwaliteit te kiezen.

V illa Angelica “een sereen afgesloten tuin
omgeven door dichte laurier planten en
de contouren van cipressen”.

Vincenzo Errante, filosoof, (20 september 1948)

De indrukwekkende residence Villa Ange-
lica, uit de 18e eeuw, bevindt zich aan de voet
van indrukwekkende bergen nabij het meer
en vormt tesamen met Riva del Garda voor
een pittoresk decor. 
Ontstaan in 1400 als papierfabriek, vervol-
gens het verblijf van de aristocratie en nu een
elegant verblijf dat als moderne accommo-
datie dienst doet. Op 900 m van het cen-
trum van Riva del Garda, één van de meest
romantische plaatsen langs het meer, wordt
Villa Angelica omgeven door een prachtig
park van 5 hectare. 
De vroegere villa is in 2003 omgevormd tot
hotel en nu, compleet gerenoveerd, biedt het
de hoogste kwalitatieve standaard met behoud
van de bijzonderheden uit het verleden. De
villa beschikt over 7 verschillende apparte-
menten, deels ingericht met antieke meubels,
en voorzien van alle comfort. Voor de gasten:
buitenbad met hydromassage, sauna, zonne-
terras met bedden en parasols, verzorgde tuin,
barbeque, speeltuin voor kinderen, tafeltennis
en tafelvoetbal, depot voor mountainbikes en
sportartikelen, wasserij met wasmachines en
drogers, strijkijzer, parkeerplaats.

exclusief 15.06 - 15.09

geldig in april/mei, 15.06 - 30.06,
15.09 - 30.09, oktober
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Via Santa Lucia, 6
38069 Torbole sul Garda (TN)
NAVI: Via Pontalti
tel. +39 0464 505140
fax +39 0464 505509
info@aktivhotel.it
www.aktivhotel.it
contactpersoon Silvio Rigatti

Gardameer - Torbole

A ktivhotel Santalucia bevindt zich op
circa 200 m van het strand en het
centrum van Torbole, omgeven

door het groen van haar privé park en toe-
gankelijk via een sfeervolle straat vanuit het
centrum naar BikeHotel Santalucia.
Volledig gerenoveerd, tussen de olijfbomen
van het Gardameer, biedt het hotel bed &
breakfast en is de ideale plek voor wie rust
en ontspanning zoekt op een paar passen
van het meer. Maar ook in combinatie met
een “sportieve vakantie” voor stellen, groe-
pen en gezinnen. 
Talrijke faciliteiten voor de sporters (bewaakte
ruimten en video controle in het depot voor
sport artikelen, mountainbikes, werkplaats,
wasruimte, mogelijkheid tot ’s avonds ver-
trekken, wasserij, vital bar en lees- en relax
hoek in de tuin) zorgen voor een onvergete-
lijke vakantie in Torbole sul Garda.
Aktivhotel Santalucia is beloond door waar-
derings website Holidaycheck als Hotel N. 1
des Landes “Meest geliefde hotel van Italië”
in de classificatie AWARD 2013, 2014 en
2015.

Gardameer - Torbole

ONLINE ADVANCE BOOKING -20%
tot 29.02.2016

www.hotellidoblu.it
PROMOCODE: TOP

Surf & Bike Hotel Lido Blu****
Via del Sarca Vecchio, 39
38069 Torbole sul Garda (TN)
tel. +39 0464 505180
fax +39 0464 505931
info@hotellidoblu.it
www.hotellidoblu.it
www.gardahotelsitalia.com
contactpersoon Lorenzo Casagrande

U nieke ligging, direct aan het privé
strand en prachtig uitzicht op het
meer. 

Veertig kamers, allemaal gerenoveerd, over-
dekt zwembad en sauna om volledig tot rust
te komen. 
En ons pronkstuk? De surfschool Lido Blu,
waar Petr je welkom heet met al het mate-
riaal en bijbehorende faciliteiten om in alle
veiligheid te surfen. 
Dankzij de samenwerking met Carpentari
Bike Shop staan er bovendien Scott Bikes
ter beschikking om met de fiets van Torbole
en het Gardameer te genieten.
Faciliteiten van Hotel Lido Blu: privé strand,
restaurant met zicht op het meer, surfschool,
verhuur Scott Bike, fietsendepot, overdekt
zwembad, sauna, gratis privé parkeerplaats.

gehele seizoen

geldig van 06.02 tot 19.03 
en van 19.09 tot 15.11
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Gardameer - Torbole

CAMPING MAROADI 
De ideale plek voor een vakantie 

in het teken van sport en ontspanning

G elegen tussen Torbole en Riva
del Garda, ligt camping Ma-
roadi direct aan het Garda-

meer. De 260 schaduwrijke staanplaatsen
zijn onderverdeeld in 3 types; van 90 tot
65m², met 6 - 16 A. elektra, water aan- en af-
voer, Tv sat. Modern sanitair, gebouwd in
2014 met privé badkamers en jacuzzi. Wifi
op de hele camping. Bar, pizzeria en restau-
rant met minimarket zijn elke dag ge-
opend. Een ideale vakantie voor gezinnen
met voetbalveld, tennisveld, tafeltennis ta-
fels, grote speeltuin. Ideale plek voor de
sportieve vakantieganger: mountainbike
tochten of trekking, windsurf- en zeilschool
evenals verhuur, rotsklimmen en canyoning. 
Op de camping zijn er 8 kleine apparte-
menten een 12 stacaravans.

Via Gardesana, 13
38069 Torbole (TN) 
tel. +39 0464 505175
fax +39 0461 976002
info@campingmaroadi.it
www.campingmaroadi.it
contactpersoon Alberto Barion

Via alle Peschere, 2/A
38069 Torbole (TN) 
tel. +39 0464 505175
fax +39 0461 976002
info@residencemaroadi.it
www.residencemaroadi.it
contactpersoon Alberto Barion

Gardameer - Torbole

R esidence Maroadi bevindt zich op een
rustige locatie in het centrum van Tor-
bole en slechts 300 m van het strand.

26 driekamerappartementen (55 m²) met
2 slaapkamers, badkamer, woonkamer
met keuken en ruim terras. 
Modern ingerichte appartementen met wifi,
sat-tv, airco en CV, parkeerplaats in de par-
keergarage. Zwembad en solarium!
Ideale plek voor de sportieve vakantiegan-
ger: mountainbike tochten of trekking,
windsurf- en zeilschool evenals verhuur,
rotsklimmen en canyoning.

exclusief 01.07 - 31.08

exclusief 01.07 - 31.08
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G elegen in een rustige en groene
oase waar de schoonheid van
het meer de bijzondere bergwe-

reld ontmoet. Eco Ambient Hotel is de ideale
plek voor een vakantie ver weg van de dagda-
gelijkse stress en in het teken van ontspan-
ning, sportieve activiteiten en activiteiten
direct in de ongerepte natuur.
Voorzien van de meest moderne technologie
ter besparing van energie zodat uw vakantie
de omgeving respecteert.

Via Tre Giugno, 3 - Frazione Lenzumo
38067 Ledro (TN)
tel. +39 0464 591040
info@hotelelda.com
www.hotelelda.com
contactpersonen Silvia en Wilma

Ledromeer - Ledro - Molina

O p de oever van het romantische Le-
dromeer en beschermd tussen het
groen, biedt de camping een va-

kantie voor het hele gezin, voor liefhebbers
van de natuur, sport en ontspanning. Facili-
teiten van hoge kwaliteit zijn het visitekaartje
voor haar gasten uit heel Europa.

Faciliteiten:
- 179 staanplaatsen
- 15 mobil homes
- 6 houten chalets
- dog park
- restaurant
- pizzeria/bar
- ijssalon
- minimarkt
- zwembad
- speeltuin

- beach volley
- voetbalveld
- tafeltennis
- privé strand
- tv
- wi-fi
- animatie
- miniclub
…en voor de
volledigheid
- wellness center

Via Maffei, 127
38067 Ledro - Molina (TN)
tel. en fax +39 0464 508496
info@campingalsole.it 
www.campingalsole.it
contactpersoon Fabio Poletti

Ledromeer - Lenzumo-Ledro

gehele jaar geldig

exclusief 09.07 - 03.09
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Loc. Terme Comano, 8
38070 Comano Terme (TN)
tel. +39 0465 701421
fax +39 0465 701495
info@ghtcomano.it
www.grandhoteltermecomano.it
contactpersoon Marketing & Events
dott.ssa Alessia Lorenzi

Via Civico, 117
38080 Daré (TN)
tel. e fax +39 0465 801669
info@campingvalrendena.com
www.campingvalrendena.com
contactpersonen Alessia
en Alessandro Azzalini

C amping Val Rendena is een fami-
liecamping in het groene Val Ren-
dena en is een kleine parel in het

Natuurpark Adamello-Brenta. Gelegen in
Darè is Camping Val Rendena een ideale
camping voor wie houdt van wandelen,
(sport)vissen in de rivier, fietsen (het fietspad
ligt naast de camping en loopt door het ge-
hele dal), golfen maar voornamelijk heerlijk
uitrusten. Naast de klassieke staanplaatsen
zijn er ook 1-kamer appartementen en mobil
homes. Een bar, minimarkt. ’s Winters is dit
ook een paradijs en niet alleen voor skiërs.

OFFERTE MAART 
7 nachten appartement + 6 dgn ski pass = 770 € 

(op basis van 2 personen alles inclusief) 
van 12/3 2016 tot 20/3 2016

E-BIKE IN DE NATUUR 
Van 11/06 tot 08/07/2016 

en van 27/08 tot 02/09/2016
7 nachten in appartement 

+ 7 dagen verhuur 2 e-bikes = 670 €
(voor twee personen alles inclusief)

7 nachten op de camping 
+ 7 dagen verhuur e-bike = 460 €

(voor twee personen alles inclusief)

B ij de Thermen van Comano, uit-
muntend dermatologisch centrum
in Europa, in een sprookjesachtig

park, ligt Grand hotel Terme di Comano:
ideale locatie voor een vakantie in het teken
van ontspanning, belangrijke stop voor de
liefhebbers van thermen en welzijn. De ga-
sten kunnen gebruik maken van thermale
baden met de privacy van een eigen kamer. 
Met meer dan 1000 m² wellness en scho-
onheids behandelingen is de SPA 5 Sensi
een oase om in onder te duiken en tijd te
nemen voor de rust en het welzijn van li-
chaam en geest. 
Het restaurant “il Parco” biedt gourmet en
smakelijke gerechten: dit is ons recept voor
jouw welzijn, met aan tafel pure lokale pro-
ducten van het seizoen.

JOUW THERMEN
EN WELLNESS HOTEL IN TRENTINO

exclusief 09.07 - 19.08

gehele jaar geldig
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Via Carè Alto, 2 
38086 Pinzolo (TN) 
tel. +39 0465 501158 - +39 331 6942612
fax +39 0465 503104
info@beverlyhotel.it
www.beverlyhotel.it 
contactpersoon Fam. Maturi

H otel Crozzon, dat haar naam dankt
aan één van de toppen van de Brenta
Dolomieten, ligt in het hart van Ma-

donna di Campiglio, op een paar passen van
het centrum en de liften.
Hier wordt je verwelkomd door een grote fa-
milie en krijg je alle aandacht, precies als bij
goede vrienden die elkaar opnieuw terugzien.
De traditie en passie zijn onderdelen van alle
dag en dat is hetgeen dat we willen overbren-
gen.
Sinds 2012 letten we nog meer op details om
je vakantie nog specialer te maken. 
Keuze uit nieuwe en diverse type kamers,
nieuw restaurant, Stube voor proeverijen, ge-
certificeerde glutenvrije keuken, gratis privé
garage. Voor je welzijn bovendien een Spa
voorzien van zwembad, hydromassage stoe-
len, Finlandese sauna, bio sauna en Turks
bad naast een uitvoerige keuze uit professio-
nele massages.
Tijdens het zomerseizoen kun je genieten
van de schoonheid van onze bergen ook
dankzij de gratis excursies met de berggidsen
die wij tweemaal per week aan onze gasten
aanbieden. 

Viale Dolomiti del Brenta, 96
38086 Madonna di Campiglio (TN) 
tel. +39 0465 44.22.22
fax +39 0465 44.22.21
info@hotelcrozzon.com
www.hotelcrozzon.com 
contactpersoon Alessia Masè

W elkom bij het Beverly Hotel in
Pinzolo; centraal, rustig en zon-
nig op slechts een paar passen

van de liften van skigebied Pinzolo – Ma-
donna di Campiglio, in het hart van het na-
tuurpark Adamello Brenta Dolomieten. 
Volledig gerenoveerd in een klassieke al-
piene stijl voor een ontspannen verblijf in een
warme en sfeervolle omgeving; comfort met
aandacht voor elk detail. De familie van het
hotel wil haar gasten zich thuis laten voelen.  
Voor de gasten: Penelope wellness center &
Beauty; Evelyn’s Garden speeltuin; Beverly
Experiences rijk programma met sportieve,
culturele en gastronomische activiteiten om
het natuurpark Adamello Dolomiti di Brenta
te ontdekken en beleven; privé parkeerplaats;
verwarmd ski–bike depot, congreszaal.
Voor een vakantie in het teken van ontspan-
ning, sport, welzijn en aandacht... een belofte
van magische gastvrijheid! We zien uit naar
je komst!

BEZOEK ONZE WEBSITE
Ontdek onze exclusieve aanbiedingen!

www.beverlyhotel.it

exclusief 26.12.15 - 06.01.16

gehele jaar geldig, niet in combinatie
met andere aanbiedingen 



33Val di Sole - Commezzadura

-10%

34Val di Sole - Dimaro

-10%

M iddenin Val di Sole, Trentino, biedt het
hotel alles voor een unieke vakantie in het
teken van natuur, welzijn en sport. Om-

geven door twee natuurparken is dit de ideale
plaats om nieuwe energie op te doen.
BEAUTY: 1000 m2 voor welzijn en ontspan-
ning, kwalitatieve schoonheidsbehande lingen;
zwembad, sauna, bio-sauna, stoom  bad in dub-
bele cabine, ijsgrot, twee relaxzones en een ro-
mantische grot waar watermassages mogelijk
zijn. 
ACTIVITY: onder begeleiding van onze gidsen
organiseren we bijzondere wandelingen en ex-
cursies in de natuurparken, pure adrenaline tij-
dens raften op de rivier Noce en tochten per
mountain bike.

Loc. Almazzago, 8
38020 Commezzadura (TN)
tel. +39 0463 974985
fax +39 0463 974892
info@hoteltevini.com
www.hoteltevini.com
contactpersoon Fausto Tevini

A an de voet van de Dolomieten op
een prachtige locatie tussen het
Natuurpark Adamello Brenta en

het Natuurpark Stelvio. Dolomiti Camping
Village biedt prachtige bungalows voorzien
van tuin en privé veranda, appartementen
en kamers. Beschikt over 190 staanplaatsen
voorzien van alle comfort.
Voor de gasten is er animatie, nieuw groot
wellness center, multisport center (rafting,
hydrospeed, canyoning, kanoën, nordic wal-
king, mountainbike, trekking), pizzeria, bar,
restaurant, speeltuin, wifi, voetbalveld, beach
volley, binnen- en buitenbad.
Ook ’s winters geopend met gratis pendel-
bus naar de skipistes op slecht 1,5 km.

Via Gole, 105
38025 Dimaro (TN)
tel. +39 0463 974332
fax +39 0463 973200
info@campingdolomiti.com
www.campingdolomiti.com
contactpersoon Livio Valentini

 kleine
huisdieren

zijn welkom 

exclusief 20.07 - 20.08
en 25.12 - 06.01 en sluitingen

zomer en winter bij minimaal verblijf
4 nachten formule “alleen hotel”



35Valle di Pejo - Cogolo di Pejo

s

-10%

36Valle di Non - Coredo

-10%

W elkom in Val di Pejo, in Trentino
waar de natuur, hoofdrolspeler
van het Natuurpark Stelvio,

keuze biedt uit wandelingen, trekking, paard-
rijden; om ’s winters een besneeuwd paradijs
te worden voor skiliefhebbers.
De fantastische hellingen van Val di Sole, tus-
sen de Alpen en Dolomieten, bieden meer
dan 400km skipistes.
Wij verwachten je in Alpin Wellness Hotel
Kristiania waar we je welkom heten in een
rustige atmosfeer, zowel elegant als geraffi-
neerd, ideale locatie voor je welzijn.

SERVICES
• Alpin SPA en beauty ACQUAVIVA met over-

dekt zwembad, twee afzonderlijke sauna
zones met kruidensauna, steen & vuur- en
Finlandese sauna, Romeins stoombad, hy-
dromassage en waterspelen. Beauty zone,
waar je wordt verwend met massages, ge-
zichts- en lichaamsbehandelingen en aro-
matische baden voor een heerlijk gevoel van
welzijn.

• Buiten is er een magisch BIO-meer met na-
tuurlijk zwembad en verwarmde hydromas-
sage.

• Ruim fitness center met apparatuur en
ruimte voor lichamelijke oefeningen.

• Naast het hotel SKI lift Biancaneve, ski-
school, tapijtlift, ’s avonds verlicht om ook
dan van de sneeuw te genieten.

• Voor jullie vermaak is er dichtbij het hotel
Disco Pub Virgin.

• Overdekte garage
... en vele andere faciliteiten en nieuws dat je
kunt ontdekken via onze website
www.hotelkristiania.it

Via S. Antonio, 18
38024 Cogolo di Pejo (TN)
tel. +39 0463 754157
fax +39 0463 746510
info@hotelkristiania.it
www.hotelkristiania.it
contactpersoon Aurelio Veneri

H e t  p a r f u m  v a n  e e n  n a t u u r l i j k e  f i l o s o f i e …

T ussen de glooiende heuvels van Val di
Non bevindt zich een klein park in het
teken van natuurlijk welzijn en biedt

je een vakantie in de natuur met ruimte voor
wellness, kamers in het teken van bioarchi-
tectuur en lichaamsbehandelingen op basis
van appel, bessen en vele andere lokale pro-
ducten.
Pineta Resort is volledig in de natuur geïnte-
greerd. Met haar kleine structuur is dit park
dynamisch en uniek. Ver weg van de drukke
toeristische centra, wordt je hier beschermd
en opgenomen in de natuur die, zowel bin-
nen als buiten het Resort, alle ruimte biedt.
Elke week is er een gevarieerd activiteiten-
programma met ons eigen gids.

Pineta Hotels Nature Wellness Resort
Via al Santuario, 17
38010 Coredo (TN)
tel. +39 0463 536866
fax +39 0463 536115
info@pinetahotels.com
www.pinetahotels.com
contactpersoon Mario Sicher 

exclusief augustus 
en Kerstmis / Nieuwjaar

exclusief 06.08 - 20.08
en 24.12 - 08.01



37Fai della Paganella

-10%

38Andalo

-10%

F amilie Mottes leidt Hotel Paganella,
een antieke locatie, recent gerenoveerd
met 26 verschillende kamers van de

traditionele Calendula tot de suites Genzia -
na.
Er is een efficiënt wellness center met hydro-
massage, Turks bad, sauna enz.
Een speelruimte voor kinderen met playsta-
tion, wijnkelder met grappa en likeuren,
mountainbike.
De parkeerplaats heeft een ruimte voor mo-
toren, fietsen, bar en tuin.

TRANSFERS MET ONZE
VERVOERSMIDDELEN MOGELIJK

DIVERSE PAKKETTEN 
VOOR EEN VAKANTIE 

OP MAAT!

Hotel Paganella is op 

Famiglia Mottes
Piazza Italia Unita, 10
38010 Fai della Paganella (TN)
tel. +39 0461 583116
fax +39 0461 583051
info@hotelpaganella.it
www.hotelpaganella.it 
contactpersoon Fausto Mottes

Corona Dolomites Hotel ****s

Via Dossi, 6
38010 Andalo (TN)
tel. +39 0461 585872
fax +39 0461 585479
info@coronadolomiteshotel.com
www.coronadolomiteshotel.com
contactpersoon Fam. Pancher Nicolussi

C orona Dolomites Hotel****s be-
vindt zich in Andalo, in het na-
tuurpark Adamello Brenta, het

grootste beschermde gebied van Trentino en
één van de grootsten in de Alpen. 
Ons aanbod bestaat uit een rijk programma
aan activiteiten voor onvergetelijke dagen
tijdens een Family, Gourmet en Wellness
vakantie, in het teken van ontspanning en
welzijn. Onze SPA is een ruime rustige
wellness center met licht, water, natuur en
design voor ontspannende momenten.
Zwembad met cromotherapie en zout
water, wellness en schoonheidsbehandelin-
gen met een rijk aanbod aan behandelingen
en massages ter ontspanning in de bergen,
ook in de buitenlucht. Onze keuken ver-
mengt de eenvoud van lokale producten uit
Trentino met de traditionele mediterrane
keuken en dit zijn de basis ingrediënten van
elke gerecht dat met passie wordt bereid.
Activiteiten programma “Activity” met de
berggidsen en voor de kleintjes “Andalo for
Family”, zorgen voor veel vermaak in onze
grote speeltuin: de natuur! 
Mountain bikes ter beschikking, kaarten met
routes en voor de ervaren bikers Dolomiti
Brenta Bike, waar ons hotel aan meewerkt. 

exclusief 07.08 - 21.08

gehele jaar geldig
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-10%

40

-10%

Dolomieten - Molvenomeer

D e bergen zijn leven, gezondheid
en emoties! Laat je verleiden door
de comfortabele sfeer van onze ac-

commodaties: 
• Du Lac Vital Mountain Hotel voor een

ontspannen vakantie, veel aandacht van
onze medewerkers en een uitstekende
keuken. Het verwarmde zwembad in
onze fraaie tuin is een oase van rust.

• Residence Rio Piccolo voor wie op vakan-
tie alle vrijheid wenst in een appartement. 

Wie van een actieve vakantie houdt, kan
deelnemen aan het programma “Activity
Trentino” met o.a. wandeltochten met berg-
gidsen. Daarnaast bieden we mountain bike
tochten in samenwerking met Dolomiti Pa-
ganella Bike.
Een netwerk van ca 400 km aan routes voor
diverse disciplines en niveaus.

Via Lungolago, 40
38018 Molveno (TN)
tel. +39 0461 586226
fax +39 0461 586247

info@hoteldulac.it
www.residenceriopiccolo.it

contactpersoon Paolo en Marisa Cornella

Via Nazionale, 4
38018 Molveno (TN)
tel. +39 0461 586965
fax +39 0461 586247
info@hoteldulac.it
www.hoteldulac.it
contactpersoon Paolo en Marisa Cornella

Via Lungolago, 27
38018 Molveno (TN)
tel. +39 0461 586978
fax +39 0461 586330
camping@molveno.it
www.campingmolveno.it
contactpersoon Lorenzo Donini

Dolomieten - Molvenomeer

M iddenin het fraaie decor van de
Brenta Dolomieten strekt Camping
Spiaggia Lago di Molveno zich uit

over een terrein van 40.000 m² direct op de
oever van het meer. In directe nabijheid di-
verse sport faciliteiten en andere activiteiten
en op slechts 900 m het fraaie historische
centrum van Molveno.   

ACCOMMODATIES 
EN FACILITEITEN
• 24 bungalows duurzaam gebouwd
• 224 staanplaatsen (van 80 tot 120 m²) – ca-

paciteit voor 800 personen
• bar, restaurant, pizzeria, warme gerechten
• winkel (ontbijt producten)
• gemeenschappelijke zaal
• sanitair met gratis warm water
• sanitair voor minder validen
• wasmachines, drogers, baby room, strijkfa-

ciliteiten
• diepvriezers
• tuin, speeltuin en tafeltennis tafels
• barbeque en camper service
• gratis wifi en kluisjes 
• ’s zomers animatie
• “Molveno Card” (kortingskaart voor alle

gasten van de camping voor diverse activi-
teiten, toegang sportvelden en overige vrije
tijds bestedingen).

GEHELE JAAR GEOPEND 
EN RESERVEREN MOGELIJK 

exclusief 22.12 - 07.01
en 01.07 - 31.08

gehele jaar geldig



Enogastronomie, smaken, tradities…
Ter ontdekking van de streek en lokale producten

V oor de fijnproevers en diegene
die van levendige tradities hou-
den, biedt Trentino uitdagende

routes in het teken van smaak, kwalita-
tieve en lokale producten.

We kunnen een prachtige route vol smaak volgen, te

beginnen in bijvoorbeeld Valsugana, Europees leider in

de productie en verkoop van bosvruchten, ook wel klein

fruit genoemd. Een groot deel van deze streek staat in

het teken van het verbouwen van deze smakelijke

kleine vruchten, naast de teelt van appels. Naast de tra-

ditionele producten zijn er ook veel soorten worst zoals

de lucanica trentina. Maar ook kaassoorten van de boer-

derijen in het Lagoraigebergte en op de hoogvlakte van
Vezzena met haar gelijknamige kaassoort. Deze was

bijzonder geliefd bij Keizer Franz Joseph van Oosten-

rijk die vrijwel elke maaltijd met een stuk van deze

smaakvolle kaas afsloot. Voor liefhebbers van de natuur

en puurheid zal het een waar genoegen zijn de hoog-
vlakte van Vigolana te ontdekken met haar bevoor-

rechte ligging tussen Valsugana en Trento, lokale

producten en unieke routes voor tochten met de moun-

tainbike, te voet of paard.

Verder richting het noord-westen komen we in onze

hoofdstad Trento met haar Italiaanse Spumante. Giulio

Ferrari, heeft meer dan 100 jaar geleden zijn opgedane

kennis in Frankrijk toegepast op de Chardonnay en

Pinot Nero druiven in Trentino. Zo heeft hij de eerste le-

vendige en bruisende wijn verkregen conform “Metodo

Classico” waarbij het fermenteren in de fles plaatsvindt,

inmiddels Trentodoc genaamd.

Een wandeling langs de wijngaarden van Trento en een

bezoek aan het Renaissance kasteel Buonconsiglio zul-

len een onvergetelijke indruk achterlaten.

Verder reizend zien we rechts de heuvels van Valle di
Cembra met bijzondere Müller Thurgau druiven die

sterk zijn en één van de best te verbouwen druivensoor-

ten in berggebieden vormen. Warme dagen en frisse

nachten geven de gelijknamige wijn haar onmiskenbare

smaak waaraan in de zomer tevens een beroemde ten-

toonstelling wordt gewijd.

Verder in deze richting ontdekken we de belangrijkste

rode wijn van Trentino. We hebben het hier over de Te-
roldego Rotaliane d.o.c., wijn gemaakt van de Teroldego

druif, verbouwd op een vlakte aangeduid door Cesare

Battisti – beroemde geoloog en irredentistische politicus

– die deze vlakte “de mooiste druiventuin van Europa”

noemde.

De gemeente van Mezzolombardo achter ons latend, be-

reiken we de vallei van de appels: Valle di Non bekend van-

wege de rijke en gerenommeerde productie van dit

smakelijke fruit. De appelteelt is de hoofdactiviteit van de

lokale economie en de trots van de anauni – de bewoners

van Val di Non – tezamen met de productie van Grana
Trentino, ontstaan in het dorpje Brez aan het begin van

de 20ste eeuw. Deze kaas wordt tegenwoordig door 17

kaasmakers binnen de provincie gemaakt waarbij meer

dan de helft melk van onze koeien wordt gebruikt.

Vanuit de gemeente Cles, economisch en politiek cen-

trum van Val di Non, gaan we richting Malè op de grens

met Valle di Sole. In dit dal richten de bewoners zich,

naast het toerisme, op de productie van Casolet kaas,

voornamelijk van rauwe melk, geprezen door één van
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de belangrijkste enogastronomische verenigingen ter

wereld.

Via een schitterende bergweg arriveren we bij één van

de skiparels van Trentino: Madonna di Campiglio. Maar

ook bekend vanwege de lokale worstsoorten en de spres-

sakaas, een kaas uit de Rendena en Giudicarie vallei met

het produktmerk D.O.P.

Maar als we over skiën spreken, mogen we plaatsen als

Cavalese, Canazei of Moena niet vergeten waar naast de

vele kaasproducten van de bergboerderijen, met melk

van geiten en koeien, ook geproefd kan worden van de

bekende Puzzone uit Moena.

Verder reizend komen we in Rovereto. Hoe kan men hier

een glas wijn uit deze streek weerstaan? Deze wijn is ook

bekend uit de opera “Don Giovanni” van Mozart. Kenners

van klassieke muziek weten dat een hoofdrolspeler van

deze opera gedurende een scène opstond en met een glas

wijn in de hand riep “fantastisch deze Marzemino!”.

Vanaf hier is Val di Gresta eenvoudig te bereiken, een

prachtige hoogvlakte met zicht op het lagergelegen Gar-

dameer. Het klimaat van het meer zorgt ervoor dat de ge-

wassen waaronder biologische en biodynamische teelt

een volle en eigen smaak hebben.

Voor wie een fietstocht van Trento naar het Gardameer

wil maken, kan de weg die de vroegere keizer van Oos-

tenrijk door Valle dei Laghi volgde, nemen. De aanwe-

zigheid van talrijke kleine riviertjes en een mild klimaat

maken het telen en drogen van de bekende pruimen van
Dro mogelijk. Dankzij de belangrijke wind voor de

windsurfers – de Ora van het Gardameer – wordt er hier

tevens een wereldwijd gewaardeerde wijn uit de Nosiola

druif verkregen: de Vino Santo Trentino.

De koude en heldere rivieren voeden talrijke viskweke-

rijen met forel en zalmforel, vers en gerookt gegeten, die

tevens een belangrijk ingrediënt vormen in vele regio-

nale gerechten.

Hoe gek het mag klinken voor wie Trentino alleen kent

als winter- en bergsportgebied, langs de oevers van het

Gardameer staan olijfbomen waarvan de delicate en

smaakvolle extravergine olijfolie wordt verkregen. Ideaal

om gerechten op smaak te brengen, zeker een gerecht

als Carne salada, een ander regionaal gerecht uit Tren-

tino ontstaan als vroegere conserveringsmethode waarbij

rundvlees wordt gekruid met een mix van zout, peper en

kruiden. Zeer gewaardeerd door fijnproevers in heel Ita-

lië en daarbuiten, zowel rauw als gegrild met een salade

van bruine bonen met olijfolie van het Gardameer en

soms enkele druppels appelazijn. 

We besluiten de reis met een grappa uit Trentino: ont-

staan op de traditionele boerenbedrijven met haar volle

geur en smaak. Middels distillatie, via moderne distil-

leerkolven, blijft na het onttrekken van de most een bij-

zondere wijndroesem over, waaruit druppel na druppel

de grappa wordt verkregen. De grote variëteit in druiven-

soorten binnen Trentino is terug te vinden in de produc-

tie van grappa van uiteenlopende wijngaarden. Of nu

gemengd wit en rood, van 1 soort (Teroldego Rotaliano,

Marzemino en Nosiola) of andere belangrijke varianten

(Mueller, aromatische Traminer, Chardonnay, Schiava,

enz..) elke soort heeft haar eigen onderscheidende en

rijke karakter. Voor de oplettende consument mag het

keurmerk van de onderscheidende Trentino kwaliteit

niet ontbreken: op de hals van de fles is een “tridente”

zichtbaar met de tekst “Trentino Grappa”. Een kwaliteits-

merk dat enkel na een zware keuring door een proef-

commissie van de Kamer van Koophandel uit Trento en

het Instituut Tutela della Grappa Trentina, die de puur-

heid van het product aantoont, kan worden verkregen.
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Trento, Via Bernardo Clesio, 5
tel. +39 0461 233770 
www.buonconsiglio.it

Geopend van dinsdag tot zondag
Tijden in de winter van 9.30 tot 17.00 

Tijden in de zomer van 10.00 tot 18.00
Gesloten op maandag (geen feestdagen)

Toegang: € 8, met korting € 5

Kasteel Buonconsiglio

Hetgeen nu het belangrijkste hi-
storisch en artistieke monu-
ment van de streek is, ontstaat

halverwege de 13e eeuw als militair fort,
een kleine cilindervormige toren ook wel
Castelvecchio genoemd. Door de tijd heen
zijn aan deze basis andere eenheden ge-
bouwd en, sinds de tweede helft van de
XIII eeuw, wordt het de zetel van de Bis-
schop van Trento die op progressieve
wijze de karakteristieke verdedigings ar-
chitectuur wijzigt naar een meer deftige
residentie en verrijkt deze met talrijke
kunstwerken. Zo komt de spectaculaire
fresco van de “cyclus van de maanden” in-
derdaad uit de 15e eeuw en is één van de
belangrijkste voorbeelden van internatio-
nale gotiek, bedoelt voor het verfraaien
van de nieuwe toren Aquila. Daarentegen
krijgt het Magno paleis in de 16e eeuw, na
de realisatie van de binnenplaats die de ga-
lerijen overlapt, meer vorm en wordt zo
een indrukwekkende residentie geïnspire-
erd op de normen van de renaissance.

MONUMENTEN EN 
PROVINCIALE COLLECTIES 

Kasteel Beseno, het grootste fort in Trentino, toont vandaag de dag
nog de sporen van de diverse gebeurtenissen die er gedurende de
diverse eeuwen hebben plaatsgevonden. In de diverse zalen zijn
interessante originele overblijfselen te bewonderen terwijl in de
zaal op de begane grond een bijzondere selectie van goede replica’s
van wapens staan die de bezoekers kunnen bekijken, beetpakken
en ervaren.

Kasteel Thun domineert, vanaf het hooggelegen Vigo di Ton, de ge-
hele vallei di Non. In dit magnifieke zeldzame exemplaar van een
vorstelijk verblijf is nog veel van de originele inrichting bewaard ge-
bleven als de rijke pinacotheek en waardevolle kunstcollectie. Het
meest fascinerende aspect van kasteel Thun is dat het nooit onbe-
woond is geweest. Door al de jaren heen is de inrichting bewaard
gebleven en weerspiegelt de smaak van de familie maar ook het
comfort en behoeften van de leden van een rijke familie.

Een fort met een zeer belangrijke strategische controlefunctie ge-
durende meer dan een millennium over de wegen tussen de Giudi-
carie valleien. Nog eerder was dit de zetel van een Romeinse vesting
en een vroeg-christelijke basiliek. Enkele jaren geleden is de inri-
chting volledig herzien waardoor het kasteel nog beter aansluit in
haar functie als museum om bezoekers te ontvangen, de indruk-
wekkende pinacotheek te tonen, de zogenoemde toegepaste kunst:
hang-sluitwerk, sleutels, kluizen, wapens, klokken, koperen bussen,
houten objecten, antieke meubels.

Dit indrukwekkende landhuis is gebouwd op een kleine verhoging
bij de ingang van Val di Sole langs de rivier Noce en domineert vanaf
deze positie het dorp Caldes. Het actuele uiterlijk van het kasteel is
het resultaat van diverse architectonische invloeden die begonnen in
de 13²eeuw en duurde tot in de 16e eeuw. Tussen 1230 en 1235 werd
het eerste deel gebouwd, een toren en vijf etages, dat ook als woonhuis
dienst deed voor Rambaldo en Arnoldo da Cagnò. In 1464 werd het
eigendom van de familie Thun die het volledig liet renoveren.  

Kasteel Beseno

Kasteel Thun

Kasteel van Stenico

Kasteel Caldes

’s Zomers van 10.00
tot 18.00 uur

’s Winters van 9.30
tot 17.00 uur

’s Zomers
van 10.00

tot 18.00 uur
Op maandag gesloten 
’s Winters van 9.30

tot 17.00 uur

Toegang € 6, korting € 4

’s Zomers van 10.00
tot 18.00 uur

’s Winters van 9.30
tot 17.00 uur

Tijd
van 10.00

tot 18.00 uur
Gesloten op maandag

Vrije toegang
tot 18 oktober
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D E  R O U T E  VA N  H E T  M O O I E  E N  G O E D E

Gelieve een bezoek te reserveren

F E R R A R I ,  M E E R  DA N  E E N  E EU W
I TA L I A A N S E  BU B B E L S  B I J  U I T S T E K

De Ferrari kelders bieden in alle opzichten een kunstzinnige reis

Een bezoek aan de kelders van Ferrari is een reis volgens de
traditie van de klassieke methode waar meer dan 20 
miljoen flessen afwachten op het magische onstaan van de 
bubbels.

In de nabij gelegen heuvels, tussen de wijngaarden waar 
Ferrari is ontstaan, ligt Villa Margon, een schitterend 
complex uit de 16e eeuw. De Villa, met zowel intern als 
extern vele fresco’s, wordt vaak de mooiste residentie van 
de Alpen genoemd.

Het parcours eindigt bij Locanda Margon, het thuisrestau-
rant van Ferrari. Gelegen als een natuurlijk terras boven de 
stad Trento en plaats voor innovatieve combinaties met de 
Trentodoc bubbels.
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Arco 46

Wijnkelder • Olijvenperserij • Agritur • Vakantie appartementen

Madonna delle Vittorie s.s.-s.a.
Wijnkelder, Olijvenperserij 

en Agritur
Via Linfano, 81 • 38062 Arco (TN)

tel. +39 0464 505432
fax +39 0464 549703

info@madonnadellevittorie.it
www.madonnadellevittorie.it



47Cologna di Tenno

Via al Cingol Ros, 38
38060 Cologna di Tenno (TN)

tel. +39 0464 521065
fax +39 0464 569201
info@piedicastello.it
www.piedicastello.it

Tijd: 12-14.30 | 18.45-22
GESLOTEN OP: DINSDAG
SLUITINGSPERIODE: JULI

De “Carne Salada”
van Cologna

Het gerecht “Carne Salada”, het belang-
rijkste gerecht van onze trattoria is, in de
Middeleeuwen, in het kleine dorpje van
Cologna vlakbij Riva del Garda ont-
staan. Aan het einde van de 19e eeuw
hebben mijn grootouders deze trattoria
geopend. Nog steeds volgen wij, met de-
zelfde zorg en puurheid, deze traditie.
Van de wijngaarden tot op tafel; produc-
ten van hoge kwaliteit die door ons met
passie en respect voor tradities worden
bereid.
Ons eethuis bevindt zich in een histo-
rische woning uit 1663 in het Middel-
eeuwse dorpje Cologna di Tenno op
4km van Riva del Garda. Het is een ka-
rakteristiek restaurant dat op unieke
wijze door onze familie wordt voortge-
zet.
Een rustige en gezellig sfeer; de warmte
van deze familie brengt je hier in andere
sferen.

contactpersonen Annalisa e Giorgio Benini
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ALPE CIMBRA Azienda per il turismo Folgaria, Lavarone, Lusérn
Via Roma, 67 • 38064 Folgaria (Tn)
tel. +39 0464 724100 • fax +39 0464 720250
info@alpecimbra.it • www.alpecimbra.it

Een eenvoudig te bereiken berggebied

om tijdens elk seizoen te beleven en ontdekken

ALPE CIMBRA VAN FOLGARIA,
LAVARONE EN LUSÉRN

Voorjaar - Zomer - Herfst
• Routes in het Nordic Walking Park
• Wandelingen, excursies en trekking naar thema met onze 

gespecialiseerde gidsen
• 100 km Forten, een TOP parcours voor mountain bike en te voet
• Bike park
• E-bike en natuurlijke ontspanning
• Activity: golf, paardrijden, klimmen en veel meer

Winter
• 100 km pistes 
• 100% sneeuwgarantie
• 3 langlauf centers van het Super Nordic Skipass circuit
• Naast het skiën: Sleddog, Fatbike, Tubing
• Wellness en relax op hoogte

Folgaria, Lavarone en Lusérn



49Hoogvlakte van Vigolana

Consorzio Turistico della Vigolana
Via San Rocco 4 - 38049 Vattaro - tel. +39 0461.848350 - fax +39 0461.1866603
info@vigolana.com - www.vigolana.com

Cultuur en tradities
Gebruiken en kennis uit vroeger tijden, handwerken en 
tradities kun je hier ieder moment beleven en waarnemen

Geuren en smaken 
Het sterke culturele boerenleven met hun lokale recepten biedt elk 
seizoen een eigen menu evenals talrijke evenementen waar de 
natuur met haar producten samenkomt

Onze gastvrijheid
Een nog authentieke hoogvlakte waar je je met de klanken van de 
natuur kunt ontspannen, van stille nachten kunt genieten om 
uitgerust op te staan, waar de vriendelijke en familiaire gastvrijheid 
indruk op je zal maken

Emoties in de buitenlucht
Het parcours van de zintuigen, ruiter routes in Oostelijk 
Trentino, het waterrijke park van rivier Centa en twee 
bergmassieven - Vigolana en Marzola � te bewonderen 
vanuit het dal of genieten vanaf de top

Natuurlijke vitaliteit 
Meer dan 200 km aan paden om te ontdekken, te voet, 

of onder begeleiding van onze gidsen
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AGRITUR 
IL TEMPO DELLE MELE

tel. +39 0463 901389
cell. +39 347 9558401
www.agriturdellemele.it
info@agriturdellemele.it

AGRITUR 
ANSELMI

tel. +39 0463 900081
cell. +39 335 5626413
www.agrituranselmi.com
info@agrituranselmi.com

AGRITUR 
SOTTOILMELO

tel. +39 0463 901632
cell. +39 335 8164925
www.agritursottoilmelo.it
info@agritursottoilmelo.it

AGRITUR 
SOLASNA

tel. +39 0463 902073
cell. +39 338 5964846
www.agritursolasna.it
info@agritursolasna.it

53Val di Sole

VAL DI SOLE - TRENTINO
BELEEF DEZE VAKANTIE

Een vallei in beweging… wandelen langs hutten, raften, fietsroutes, 
trekking door de bergen, wandelingen, skiën, langlaufen en snowboard. 

De agritoerisme accommodaties liggen in de appelvelden, 
bieden een verblijf in moderne maar gezellige alpiene stijl

om in het pure bergklimaat nieuwe energie op te doen.



54Val di Non

De Dolomiti Golf Club ligt dichtbij 
het historische centrum van Sarnonico
in het hart van Val di non, in Trentino,
(Italië). 
Deze 18 holes golfbaan wordt als één
van de meest uitdagende beoordeeld
maar ook als één van mooiste door 
haar ligging aan de voet van de Brenta
Dolomieten (Unesco) en de bergketen
Maddalene. 

Reeds de Oostenrijkse Habsburgers
hebben aan het begin van de 20e eeuw
de glooiende hellingen van Val di Non
ontdekt en als ideale locatie voor 
hun favoriete sport bestempeld. 
De traditie van het golfen heeft zich 
zo verder ontwikkeld tot de
daadwerkelijke “boom” van de jaren 
’90 en de nieuwe golfbaan “Dolomiti
Golf Club” is aangelegd. De baan is aan
het begin van deze eeuw voltooid met
de moeilijke achttiende hole en behoort
sindsdien tot de meest technische
banen van de Alpen.

De experts hebben al geruime tijd 
de grote waarde van de Dolomiti Golf
Club erkent: 18 hole championship 
op een oppervlakte van 50 hectare, 
4 hole executive, Driving range, 
Putting-green en Pitching-green. 
De verzorgde green, uitgestrekte
fairways en verraderlijke bunkers
vormen een bijzonder panorama 
op 950m hoogte en met de omringende
bergen een uniek terras in Val di Non.

ONTDEK MEER OP 

www.dolomitigolf.it

DE GREEN DOLOMIETEN
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PARCO LE BUSATTEPARCO LE BUSATTE
TORBOLE SUL GARDA (TN)TORBOLE SUL GARDA (TN)

+39 347 2880570

www.busatteadventure.it   info@busatteadventure.itbusatteadventure.it

+++++++++++333333333333999999999 3333447 2
wwwww.bbbuusatteadventure.it   wwwwww.busatteadventure.it

ideaal voor gezinnen
1,2 km van Torbole

30.000m2 van sport,

avontuur, plezier

Emoties en acrobatiek in de bomen

ADVENTURE PARK

bmx-PARCOURS
400 meter van sprongen en hobbels

BMX-parcours en verhuur

Gardameer - Torbole
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Welkom in Trentino…



ALLIANZ SELBSTÄNDIGER
REISEUNTERNEHMEN-
BUNDESVERBAND E.V.

Partner

PALEIS ROCCABRUNA,
PROVINCIALE WIJNKELDER
VAN TRENTINO

Deze provinciale wijnkelder van Trentino 
is elke donderdag en zaterdag voor het 
publiek geopend van 17 tot 22 uur voor 
proeverijen van Trentodoc, wijnen, 
grappa’s en producten uit de streek

PALAZZO
ROCCABRUNA

Via SS. Trinità 24
38122 Trento
tel. +39 0461 887101
fax +39 0461 239853

www.palazzoroccabruna.it

trentinotop.it
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