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ENERGY HOTEL HHH S A new rainbow of colors: the Energy Hotel Calceran-
ica! A superior class of hotel, with completely reno-
vated rooms, restaurant, common areas and garden: 
a new and wonderful space to enjoy on your holiday 
in Trentino. The hotel situated just a few steps from 
beautiful Lake Caldonazzo and is the ideal place to 
enjoy many outdoor activities in the luxuriant nature 
of Valsugana.

Een regenboog van kleuren: Het Energy Hotel in 
Calceranica al Lago! Wordt u ontvangen in nieuwe en 
prachtige ruimtes, volledig gerenoveerd: van de kam-
ers, het restaurant, de gemeenschappelijke ruimtes 
tot de tuin. Nieuwe schitterende ruimtes, waar u een 
onvergetelijke vakantie in Trentino kunt houden. Het 
hotel dat in fases wordt gerenoveerd, ligt slechts op 
een aantal meters lopen van het prachtige Caldonaz-
zomeer, de ideale plek voor vele buitenactiviteiten in 
de weelderige natuur van Valsugana.

Corso Alpini, 1 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723008 - Fax +39 0461 1780105
info@energyhotel.it
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Situated on the hill that goes down to the Caldonazzo 
Lake, this village has two personalities. One near the 
water where the green shore, camping sites, beaches 
and entertainment areas are to be found, and the oth-
er situated on the hillside where the ancient hamlet 
started with alpine cottages and a narrow steep al-
most spiral road. At half way up the church of Sant’Er-
mete built on a Roman stone dedicated to Diana. At 
the top the ancient parish church of the Assunta (built 
before 1100) in gothic and renaissance style; inside 
there is a precious organ by the Venetian Callido. Be-
hind it a road leads to the green highland of the Vigo-
lana and to its peaks. Below many piers enter the Cal-
donazzo lake. In the warm summer months sailing and 
rowing boats and canoes speckle the water. On the 
lakeshore well equipped green and sandy beaches; 
by the lakeside the long promenade extends from the 
small railway station to the sports centre down to the 
beaches dotted with pubs, restaurants of all kinds and 

entertainment areas. Inland 
the apples and soft fruits of 
Trentino are grown. And further 
away from the lake many paths 
lead up to the surrounding hills 
among fir-woods and chestnut 
trees.

Het plaatsje ligt tegen een beboste heuvel aan de 
oever van het Caldonazzomeer. De specifieke lig-
ging geeft Calceranica twee gezichten: op de eerste 
plaats de campings, stranden en amusementsgele-
genheden langs de oever en op de tweede plaats 
het oude centrum tegen de heuvel met huizen in 
alpenstijl. Door het oude centrum slingert een weg 
omhoog waaraan halverwege het oude kerkje 
S. Ermete ligt, dat is opgericht op een vroedere Ro-
meinse zuil, die aan de godin Diane gewijd was. Aan 
het einde van de weg ligt de antieke Maria-Hemel-
vaart kerk. Deze werd vòòr het jaar 1100 gebouwd 
en toont zowel eigenschappen van de gotische als 
van de renaissance bouwstijl. Binnenin wordt een 
uiterst kostbaar orgel van de Venetiaan Callido be-
waard. Achter de kerk loopt een weg naar de groe-
ne hoogvlakte Vigolana. Vanaf dit balkon heeft men 
prachtig uitzicht over het Caldonazzomeer met de 
aanlegsteigers en de zeilboten. Aan de oever zijn 
gras en kiezelstranden met vele toeristische attrac-
ties. Langs het meer loopt een wandelpad waar-
langs cafés, restaurants en amusement te vinden 
zijn, die een gezellige zomersfeer creëren. Op de 
akkers achter de campings worden appels en kleine 
vruchten verbouwd.
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MICAMADA HHH A very welcoming and homely hotel, very close to the 
lake and recommended to those who want a relaxing 
holiday combined with good cooking. You can choose 
from a range of 4 dishes + a vegetable and salad buf-
fet. Full buffet breakfast is held in the garden where 
you can admire the view of the lake. Large, free, 
private car park where you can safely leave cars or 
motorbikes. Free use of bicycles with cycle path map.

Zeer gezellig en familiair, vlakbij het meer en aanbe- 
volen voor wie een ontspannende vakantie wil com-
bineren met lekker eten. 4-keuze menu + groeten en 
salade buffet. Uitgebreid ontbijtbuffet met zicht op 
het meer en de bloeiende tuin. Ruime gratis parkeer-
plaats en veilig voor zowel auto als motor. Gratis ge-
bruik van fietsen met een kaart van het fietspad.

Via San Pietro, 3 - 38050 Calceranica al Lago
Tel.e Fax +39 0461 723328
info@hotelmicamada.it

www.hotelmicamada.it
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CAMPING BELVEDERE H H Camping Belvedere is immersed in the luxuriant nature 
of the most panoramic hills and mountains of Trentino 
region, where you will enjoy charming hikes and unfor-
gettable MTB tours. It is located only few meters away 
from lake Caldonazzo beach, where It is possible to try 
a wide range of water sports; lifeguards in July and Au-
gust will guarantee fun and safety for the whole family. 
Family-run camping where the attention to well-being 
and fun during your holiday is our priority. The carefully 
maintained grass pitches are surrounded by trees and are 
70 to 100 sq.m. Free Wi-Fi in all the camping area. Enjoy 
your holiday!
Camping Belvedere is omgeven door de groene heuvels 
en de mooiste bergen van Trentino. De bestemming voor 
fascinerende en onvergetelijke excursies te voet of met de 
mountainbike. Een paar meter van het strand van het meer 
van Caldonazzo, dat in juli en augustus, voor uw rust en vei-
ligheid van uw kinderen, gecontoleerd wordt door strand-
watchen, ook er is de mogelijkheid om te genieten van di-
verse watersporten. De familie besteedt aandacht aan het 
welzijn en het plezier van uw vakantie, de staanplaatsen 
met meer of minder schaduw of afscheiding hebben een 
goed onderhouden gazon en een oppervlakte van 70 tot 
111 m², gratis Wi-Fi in de hele camping. Wij wensen allen een 
fijne vakantie!

OPENING:  14/04 - 24/09

Viale Venezia, 6 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. e Fax +39 0461 723239 
info@campingbelvedere.it

www.campingbelvedere.it
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CAMPEGGIO AL PESCATORE HH Camping al Pescatore is located in one of the most 
beautiful corners on Lake Caldonazzo. It is the ideal 
location to spend a lovely holiday in touch with pris-
tine nature. The campsite is just a few meters from 
the lake, its beach is particularly suitable for children. 
Two swimming pools with Jacuzzi, a playground, free 
Wi-Fi, a grocery store, a bar, a restaurant and enter-
tainment for children enhance our  holiday offer. Foot-
ball field and Beach volley court.

De Camping al Pescatore ligt in een van de mooiste  
hoekjes van het meer van Caldonazzo en biedt een 
ideale plek om de rustige dagen van de vakantie door 
te bregen in contact met de natuur. De camping ligt op 
slechts een paar meter van het meer en het strand, licht 
aflopend, is bijzonder geschikt voor kinderen. Om onze 
aanbieding complete te maken zijn er twee zwemba-
den met Jacuzzi, een speeltuin, gratis wifi, minimarkt, 
bar, restaurant en entertainment voor de kinderen. 
Voetbalveld en strandvolley.

OPENING: 06/05 - 10/09

Via dei Pescatori, 1 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723062 - Fax +39 0461 724212
trentino@campingpescatore.it

www.campingpescatore.it
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RIVIERA HH Here you will spend a nice relaxing holiday in a qui-
et area, just 10 meters away from Lake Caldonazzo. 
Toilets have been recently renovated, complimenta-
ry hot showers. You will also find a laundromat with 
washing machines and dryers, a bar with tv, restau-
rant and pizzeria (also take away). Playground, ping 
pong, bbq area and Wi-Fi. Complimentary dog wash 
and dog toilet.  

Camping op 10 m. afstand van het strand van het Caldo-
nazzomeer, biedt de mogelijkheid voor een ontspannen 
vakantie in een rustige omgeving. Het toiletgebouw is 
volledig gerenoveerd, met gratis warme douches. Bin-
nen wasruimte met wasmachines en droogruimte, bar 
met tv-zaal, restaurant pizzeria met afhaalservices. 
Speeltuin, tafeltennis, barbecue zone. Gratis honden 
was en toilet.

OPENING: 22/04 - 24/09

Via Venezia, 10 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 724464 - Fax +39 0461 718689
info@camping-riviera.net 

www.camping-riviera.net
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SPIAGGIA HH Located in the southern shore of Lake Caldonazzo, in 
the heart of Valsugana, the small family run camping 
is equipped with all comforts. It has 8 mobile homes 
for up to 4/6 persons, standard pitches measuring 
80 - 100 sq.m. and wide superior pitches measur-
ing 120 sq.m. with private toilets, showers, safe and 
outdoor sink. Every pitch is on green field and pow-
er plug. It is the ideal place to experience a fulfilling 
holiday! 

Gelegen aan de zuidelijke oever van het Caldonazzo-
meer, in het hart van Valsugana, een kleine familie 
camping, maar van alle comfort voorzien. Heeft 8 st-
acaravans met 4/6 bedden, ruime standaard staan-
plaatsen van 80-100 m², grote staanplaatsen van 120 
m² met eigen voorzieningen. Deze laatsten hebben 
een badkamer met toilet / douche, kluis en wastafel. 
Alle standplaatsen zijn met gras begroeid en hebben 
elektriciteitsaansluiting. Het is de ideale plek voor een 
vakantie van 360° !!

OPENING: 14/04 - 30/09

Viale Venezia, 14 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. e Fax +39 0461 723037 
info@campingspiaggia.net
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FLEIOLA H Located on the shores of Lake Caldonazzo, in one of the most quiet and 
charming corners of area, our camping is the perfect location for those 
who want to spend a quite holiday while enjoying water sports and 
mountain activities. Private beach covers an area of more than 300 me-
ters. The clear and warm waters of the lake are suitable to practice wind-
surf, canoe, sailing, fishing, swimming or simply sunbathing. Moreover, 
the mountains surrounding the lakes are a true paradise for MTB tours 
and hikes. Children can have fun in the safe camping area. Close to the 
hamlet Calceranica al Lago, in less than 350 m you will find ATM, post of-
fice, newsstand, shops, bus stop, railway station to catch the train and vis-
it Trento or Venice. Run for more than 50 years by the Tomasi Family, who 
will be happy to welcome you and make you live an unforgettable holiday 
in Valsugana and Lagorai. Recommended by:  ADAC,ANWB e ACSI Il.
Gelegen op een schiereiland in het meer van Caldonazzo, op één van de 
meest rustige en charmante plekken van het meer, is de camping de ideale 
plek voor diegene die  een   vakantie in het teken van ontspanning, water-
sport en bergen door wil brengen. Met een eigen strand van 300 m. en het 
heldere en gematigd warme  water van het meer is het een uitstekende 
sportschool voor een ieder die wil windsurfen, kanoën, zeilen, duiken, 
vissen, zwemmen of gewoon voor degenen die lekker willen zonnen op 
het strand. Naast het amfitheater van de bergen rond het meer is het een 
paradijs voor mountainbikers en en mensen die willen wandelen in de ber-
gen, bij terugkeer kan men zich verfrissen in het meer. Kinderen kunnen in 
de camping veilig rond rennen en gebruik maken van de kinderfaciliteiten. 
Omdat de camping gelegen is in het dorp Calceranica al Lago bevinden zich 
een bank, postkantoor, krantenwinkel,  winkels een bushalte op ongeveer 
driehonderd meter en een treinstation, hiermee kan je naar Trento gaan om 
de prachtige oude stad te bezoeken, diverse musea, de markt, om te gaan 
winkelen of in een andere richting de trein te nemen om bv een   mooie reis 
naar Venetië maken. De familie Tomasi runt de camping al meer dan 50 jaar, 
zal graag uw gastheer zijn en er voor zorgen dat u een   aangenaam verblijf 
in Valsugana, het land van meren en bergen zult hebben. Bekent bij: ADAC, 
ANWB en ACSI 

OPENING: 24/04 - 30/09

Via Trento, 42 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723153 - Fax +39 0461 724386
info@campingfleiola.it

www.campingfleiola.it
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FERRARI GIULIA Apartment situated a few steps away from the lake 
shore of Caldonazzo, provided with every comfort, it 
is the ideal place for a holiday in search of relax and 
nature. The equipped garden is at guests’ disposal. 

Gelegen in een groene omgeving vlakbij de oever van 
het Caldonazzomeer, van alle comfort voorzien, een 
geweldige vakantie, in het teken van ontspanning en 
natuur.  De tuin is van alle gemakken voorzien en staat 
ter beschikking van de gasten.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN 
EXCEPT HEATING / EXCLUSIEF VERWARMING

Via Andanta, 11 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. e Fax +39 0461 723492
Cell. +39 340 6951607 - pinamonti.sara@gmail.com
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MARTINELLI ANNAMARIA Nice apartment in a house with a large garden, fur-
nished with all mod cons, covered parking area. 
Short distance from the Caldonazzo Lake.

Mooi appartement van alle comfort voorzien, geves-
tigd in een huis met grote tuin, overdekte parkeer- 
plaats, op enkel meters van het Caldonazzomeer.

APERTURA / OPENING: JUNE / JUNI 
SEPTEMBER / SEPTEMBER 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

Via al Lago, 11 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 724207 - Cell. +39 347 6019523
mariagrazia.gottardi@gmail.com

www.appartamenticalceranica.it
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