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CARRARO HH The hotel and restaurant Carraro is situated in the 
little village Bieno, a gracious locality on the Tesino 
plateau. It is an ideal starting point for excursions 
and wonderful walks in the territory of the granite 
mountain group Rava. The hotel has welcoming and 
bright rooms, all with bath and TV. The restaurant 
with its home cooking is successful in exalting tastes 
and aromas of the area without missing out genuine 
and simple dishes… Moreover there is an every day 
open bar.

Het Carraro hotel is gelegen in het kleine dorpje Bieno, 
een pittoresk dorpje op het Tesino Plateau. Hotel Res-
taurant Carraro is het ideale startpunt voor excursies 
en mooie wandelingen aan de voet van de granieten 
toppen van de Rava. Het hotel onderscheidt zich door 
zijn gezellige en lichte kamers, allemaal met eigen 
badkamer en tv. Het restaurant, met zijn eigen keuken, 
is in staat om de smaak en het aroma van de plaats 
te verbeteren zonder dat de authenticiteit en de een-
voud van lekker eten... Er is ook een bar die dagelijks 
open is.

Via Ammiraglio G. Bettolo, 8 - 38050 Bieno
Tel. +39 0461 596309 - Fax +39 0461 596309
info@albergocarraro.it

www.albergocarraro.it
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Gracious locality at the bottom of the granite moun-
tain chain of “Cime di Rava” is the entrance door of 
the Tesino Plateau. It is an ancient village connect-
ed to history and culture of the street merchants 
and it is famous for his expert gouges that extract-
ed granite from the cave of “Rava”. Important is the 
agriculture activity of this small village, specialized 
in the “radicchio” (vegetable) cultivation. Every year 
the local people dedicate a particular festival to this 
vegetable.

Dit prachtige dorpje aan de voet van de indrukwek-
kende toppen van Rava vormt de toegang tot de 
hoogvlakte van Tesino. Deze historische burcht heeft 
een rijke geschiedenis en cultuur door trekkende han-
delsmannen en is beroemd door specifieke handwer-
kers die zich bezig hielden met het uithakken van het 
graniet uit de rotsen van Rava. Dit dorpje staat verder 
bekend vanwege haar agrarische activiteiten met als 
voornaamste de teelt van rode sla, waaraan tevens 
elke herfst een evenement wordt gewijd.


