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Pergine 
Valsugana 480 m

ALLA COMPARSA H H H Our Hotel has a particular location: 5km from Pergine 
Valsugana, close to the upland of Pinè. The build-
ing is completely restructured, it is managed by the 
owners, they take care of the traditional catering 
with sweets and abundant homemade breakfasts 
with buffet. It offers wide and comfortable bedrooms 
with free wifi.

Ons hotel heeft een unieke locatie: 5 km van het stad-
je Pergine Valsugana, aan de grens van de hoogvlakte 
van Pinè. De omgeving zorgt voor een ontspannen ver-
blijf. Het volledig gerenoveerde gebouw  wordt beheerd 
door de eigenaars, die aandacht schenken aan de Ita-
liaanse en locale keuken, met een heerlijk  uitgebreid 
ontbijt. Zeer ruime en comfortabele kamers. Gratis Wifi 
in het gehele gebouw.

Frazione Guarda, 14 - 38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 557707 - Fax. +39 0461 553050
info@albergocomparsa.it

www.albergocomparsa.it
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A busy village a few kilometres from Trento that ex-
tends to the lake of Caldonazzo and is overlooked by 
its hilltop Castle. It offers a summer holiday on the 
well-equipped beaches of San Cristoforo, green or 
sandy, where sport is a main feature. Golf, two sailing 
clubs, windsurfs and often dragon boats. Camping 
sites, hotels and restaurants by the lake offer warm 
hospitality. In the historical centre you can enjoy 
the artistic path between the houses of via Maier in 
renaissance style, patrician buildings and ancient 
churches. On the surrounding hillside the ancient im-
posing castle overlooks the town, a gothic palace of 
the XV century. Trekking paths meander at various al-
titudes through green meadows and water up to the 
prehistorical archaeological sites of Serso. Other paths 
lead to the Valle dei Mocheni, where people with an-
cient Germanic origins live and which is crossed by the 
sparkling Fersina brook. A magical valley that was so 
much loved by the writer Musil. Today soft fruits are 

grown in the fields. The paths 
arrive up to the high surround-
ing peaks leading to the Lago-
rai Range: valleys, mountains, 
lakes and alpine huts waiting 
to be discovered by walking and 
walking for days.

Dit levendige stadje op slechts enkele kilometers 
afstand van Trento, ligt ten noorden van het Caldo-
nazzomeer, onder aan de heuvel waarop het kasteel 
van Pergine is gevestigd. Voor de vakantiegangers is 
het in de zomer goed vertoeven op de gras- en zand-
stranden van San Cristoforo met veel toeristische at-
tracties, waaronder met name veel sportactiviteiten; 
midgetgolf, twee watersportclubs surfplankverhuur 
en dragonboat. De campings, hotels en restaurants 
aan de rand van het meer heten u er van harte wel-
kom. In het historische centrum van Pergine zijn 
vele kunstschatten te bezichtigen: de huizen in re-
naissancestijl in de Via Maier, de patriciërshuizen 
en de antieke kerken. Op de heuvel ligt het oude en 
imposante kasteel, een gotisch bouwwerk uit de 
vijftiende eeuw. Er zijn vele wandelroutes uitgezet 
op verschillende hoogtes tussen het groen en langs 
het water richting de prehistorische archeologische 
vindplaatsen van Serso. Vandaag bestaat dit dal uit 
verschillende kleine dorpjes en wordt de grond be-
bouwd met bosvruchtenplanten. De wandelpaden 
leiden naar de hoge toppen van de omliggende ber-
gen die tot de bergketen Lagorai behoren: valleien, 
bergen, meren en berghutten kan men ontdekken 
tijdens een dagenlange trektocht door dit gebied.
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CONCORDIA H The Hotel Concordia, in the city centre of Ischia, is 
located between the lake of Caldonazzo e Levico. It 
is perfect for countless excursions and fascinating 
tour through Trentino. Homemade management, it 
offers bedrooms provided with private services, bar, 
balconies, bike and motorcycle’s garage. It has small 
private car park.

Hotel Concordia, gelegen in het centrum van Ischia, tus-
sen de meren van Caldonazzo en Levico, is een ideaal 
uitgangspunt voor talloze excursies en fascinerende 
routes in Trentino. Familiebeheer, heeft kamers met ei-
gen badkamer, bar, terrassen, garage voor motoren en 
fietsen. Kleine privé parkeerplaats.

Via Don Giovanni Angeli, 31 - Frazione Ischia 
38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 538325 - Fax +39 0461 532876
albergoconcordia@libero.it

www.albergoconcordiaischia.it
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RESIDENCE HOTEL MIRALAGO HHH The Residence Hotel Miralago is located on the lake shore 
of Canzolino, in proximity of Caldonazzo and Levico lakes 
and a few minutes away from Trento. Perfect for a holiday 
discovering the beauties of Trentino, thanks to its stra-
tegic position. Excellent starting point to visit the city of 
Trento, the Dolomites, Pinè plateau, the Enchanted Val-
ley, Cembra valley and much more. Also ideal for trekking 
excursions, mountain bike and fishing. With all the com-
forts such as Wi-Fi connection, laundromat, gym and free 
bike rental, children playroom, garden and living room. 
Open all year long. In 2018 we will open a new spa area 
with sauna, Turkish bath, little whirlpool and emotional 
showers. 

Het Residence  Hotel Miralago is gelegen aan de oevers 
van het meer Canzolino, op korte afstand van de meren 
van Levico en Caldonazzo en op een paar minuten afstand 
van Trento. Ideaal voor een vakantie om de schoonheid van 
Trentino te ontdekken, gelegen op een strategische  locatie. 
Prima uitgangspunt voor een bezoek aan de stad Trento, de 
Dolomieten, Hoogvlakten van Pinè, Valle dei Mocheni, Val-
le di Cembra en nog veel meer. Ook geschikt voor trekking, 
mountainbike en vissen. Compleet van alle gemakken voor-
zien, zoals wifi, vergaderzaal, wasserette met munten, een 
fitnessruimte, gratis fietsverhuur, kinderspeelzaal, tuin. 
Nieuw 2018: is de opening van het nieuwe wellness center 
gepland, met sauna, Turks bad, klein whirlpool  en  douches.

Via Lungolago, 41 - Fraz. Canzolino - 38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 552403 - Fax +39 0461 542323
info@miralagotrentino.com

www.miralagotrentino.com
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40. Festival Pergine Spettacolo Aperto 
An unconventional Festival of the arts
3-11 luglio 2014
www.perginefestival.itPergineFestival Perginefestival perginefestival

www.perginefestival.it

FESTIVAL PERGINE 
SPETTACOLO APERTO.  
6-15 July 2018 / Juli 2018 
Pergine Valsugana (TN)

Squares, courtyards, historical buildings, 
theatres and abandoned places of the 
town will host live shows, performances, 
talks, workshops and creative 
experimentation.  For over forty years, 
one of the most anticipated events of the 
Summer in Trentino.
Pleinen, binnenplaatsen, paleizen, 
theaters en vergeten plekken in de 
stad komen tot leven met liveshows, 
performances, bijeenkomsten, workshops 
en creatieve experimenten. Al meer dan 
veertig jaar één van de meest verwachte 
culturele zomer evenementen in Trentino.

PALAZZO CHIMELLI Choose prestige and care of details in the new apart-
ments of the historic residence Palazzo Chimelli, lo-
cated in the heart of Pergine Valsugana. The accom-
modation has free Wi-Fi connection, private parking 
space, cable tv, washing machine and private bath-
room with tub and shower, amenities and hair drier. 
The apartment have living room and kitchen. Break-
fast upon request and special agreements with Ris-
torante Pizzeria Al Cavalletto. 

Kies voor kwaliteit en aandacht voor detail bij de 
appartementen in het historische Palazzo Chimelli, 
gelegen in het centrum van Pergine Valsugana. Met 
gratis WiFi, Het pand beschikt over gratis parkeergele-
genheid en kamers met een flatscreen-tv, een keuken 
met afwasmachine en een eigen badkamer met bad 
of douche, gratis toiletartikelen en een föhn. Sommige 
kamers hebben een woon- of eetkamer. Restaurant 
Pizzeria Al Cavalletto heeft een arrangement en ligt in 
het centrum, ontbijt op aanvraag.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS

Piazza Serra, 2 - 38057 Pergine Valsugana
Gabriele +39 347 0685545 - Marco +39 349 3542270 
info@palazzochimelli.it
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SAN CRISTOFORO HH The campsite San Cristoforo is located in a quiet 
creek of Cladonazzo Lake, between the green moun-
tains and the crystallines waters of the lake. A small 
village ideal for families with children and for those 
seeking peace and quiet. 160 pitches with electric-
ity, modern toilets, swimming pool for adults and 
children, entertainment in June, July and August, 
playground, restaurant and pizzeria, Wi-Fi and pri-
vate sandy beach just 200 mt away. Public beach in 
front of the website.

Aan een rustige baai van het meer van Caldonazzo, 
tussen het groen van de bergen en het heldere water 
van het meer ligt Camping San Cristoforo. Een kleine 
camping ideaal voor gezinnen met kleine kinderen en 
voor degenen die op zoek zijn naar rust en ontspan-
ning. 160 plaatsen met elekticiteit, moderne toiletten, 
een zwembad voor volwassenen en voor kinderen, 
animatie in juni, juli en augustus, speeltuin, restaurant 
en pizzeria, Wi-Fi en privé strand op 200m. Vrijstrand 
tegenover de camping.

OPENING: 18/05 - 16/09

Via Pescatori, 49 - 38057 San Cristoforo di Pergine
Tel. +39 0461 510028
 info@campingsancristoforo.it

www.campingsancristoforo.it
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PUNTA INDIANI HH Directly on Caldonazzo lake, with 400 m long private beach, 
115 green and shady pitches you will discover the original 
feeling of camping: familiar, authentic and essential, the 
emotion of a true holiday surrounded by nature, ideal for 
families with children. Close to the cycling path, it is the 
perfect starting point for hiking, trekking and mountain-
bike trips. Market, cafè, restaurants and bus stop in 100 m. 
Pitches of 65/120 m2 with 6A. Wi-Fi. Mobile homes. Dogs 
are allowed in a dedicated area. Family run. Visit the web-
site www.campingpuntaindiani.it for booking and offers.

Direct aan het Caldonazzomeer met 400 m privé strand met 
115 plaatsen op gras met schaduw, laat je hier de originele 
geest van het kamperen ontdekken: vertrouwd, authentiek, 
essentieel. De emotie van een echte vakantie voor iedereen 
in de natuur, ideaal voor gezinnen met kinderen. Dichtbij het 
fietspad en uitstekende uitvalsbasis voor wandelingen, trek-
king, mountainbiken. Supermarkt, bar, restaurants, bushalte 
binnen 100 m. Staanplaatsen van 65/120 mq met 6A, Wifi. 
Mobile Homes. Honden toegestaan op aangewezen plaats. 
Familie beheer. Reserveringen en aanbiedingen op de web-
site www.campingpuntaindiani.it

OPENING: 29/04 - 30/09

Via di Mezzolago, 2 - Valcanover - 38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 548062 - Fax +39 0461 548607
GPS: 46° 1’ 36’’ N, 11° 13’ 49’’ E 
info@campingpuntaindiani.it 

www.campingpuntaindiani.it
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B&B LA BOTTEGA The B&b La Bottega is located in a quite area close 
to Pergine Valsugana, called Canale. It is nearby Cal-
donazzo’s lake (equipped beaches), the cycle path, 
the Panarotta’s ski slopes and 12km from Trento, 
the main city of Trentino. It offers three comfortable 
bedrooms, each of them has toilets, hair-drier and 
TV. It has also a balcony with a view on the lake. It has 
a buffet breakfast with homemade cakes and mar-
malades. Martina, Stefano, Mattia, Alessia and Elisa 
can’t wait to meet you! 

B&B la Bottega is gelegen in Canale, een rustig dorpje 
gelegen nabij Pergine Valsugana. Binnen handbereik 
zijn de stranden van het meer van Caldonazzo, het 
fietspad, de skipistes van Panarotta, op slechts 12 km 
afstand van de hoofdstad, Trento. Het is een gezins-
vriendelijke plek met tuin en speeltuin. Uitgerust voor 
kleine gasten. Het heeft drie comfortabele kamers, 
allemaal met badkamer en haardroger, tv. Balkon met 
uitzicht op het meer. Ontbijtbuffet met eigengemaakte 
taarten en jam. Martina, Stefano, Mattia, Alessia en Eli-
sa wachten op je!

Via dei Cortellini, 2b - Fraz. Canale - 38057 Pergine Valsugana
Cell. +39 349 492 5917
info@bblabottega.com

www.bblabottega.com
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Fruit and wine farm situated in a quiet area of the 
village of Pergine Valsugana. The farm offers warm 
hospitality in rooms and apartments. In the family 
restaurant you can taste typical dishes from Trentino 
made with own products. Places rich in sports, biking 
and nature walks, 2.5 km from Lake Caldonazzo and 
ideal starting point for excursions.

Fruit-en wijnboerderij, gevestigd in een rustige om-
geving in het noorden van het centrum van Pergine 
Valsugana, biedt accommodaties van comfortabele 
kamers in appartementen. In het restaurant kan men 
streekgerechten uit Trentino proeven van eigen pro-
ducten. Locatie rijk aan sportfaciliteiten, fietspaden, 
natuurlijke en archeologische wandelingen, op 2,5 km 
van het meer van Caldonazzo, een ideaal startpunt voor 
excursies.

Via Montesei, 2-4 - 38057  Pergine Valsugana
Tel. e Fax: +39 0461 530125
agritur.bortolotti@gmail.com

www.agriturbortolotti.it
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Via Nazioni Unite, 122 - Canale S. Cristoforo 
38057 S. Cristoforo al Lago
Tel. e Fax +39 0461 532222 - Cell. +39 333 2847947 
luciano.biasi@libero.it

BIASI LUCIANO The house is located at 400 m from the northern 
shores of Caldonazzo lake, 200 m from the cycling 
path Pergine - Bassano and 12 km from Trento. It has 
two 80 sq.m apartments, located at first and second 
floor, indoor stairs, garden and fenced parking. Su-
permarket, newsstand.

Het huis ligt op 400 meter van het noordelijke strand 
van het meer van Caldonazzo, op 200 m. van het 
fietspad Pergine - Bassano en 12 km van Trento. Het 
bestaat uit twee appartementen van 80 vierkan-
te meter, op de 1e en 2e verdieping met binnentrap, 
met een omheinde tuin en parkeerplaats.Supermarkt, 
tijdschriften en tabak winkel, postkantoor en een apo-
theek.

OPENING: ANNUALE/GANZJÄHRIG
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B&B VISTALAGO The new B&B Vistalago is 5 minutes by foot from the 
lake of Caldonazzo and has an amazing view of the 
area. It is an independent terraced house that offers 
a furnished living room in the ground floor and three 
bedrooms in the attic, each of them provided with 
private toilets, TV and air-conditioning. It has balco-
ny, car park, free wifi, bike-ski’s storage, sweet-salt-
ed breakfast with buffet. It is very close to restaurant 
and cycle path. 

Het nieuwe B&B Vistalago ligt op 5 minuten lopen van 
het meer van Caldonazzo, met een prachtig uitzicht. 
Het is een onafhankelijk rijtjeshuis, het heeft een vol-
ledig ingerichte woonkamer op de eerste verdieping 
en drie zolderkamers, allemaal met eigen badkamer, 
tv en airconditioning. Terras, ondergrondse parkeer-
garage, gratis wifi, internet, fietsenstalling, zoet/hartig 
ontbijtbuffet, in de nabijheid van restaurants en het 
fiets-wandelpad maken het verblijf bij de B&B com-
pleet.

Strada per Masi di Mezzo, 14 - 38057 Pergine Valsugana
Tel. e Fax +39 0461 532850
leopoldina.benini@gmail.com

bb-vistalago.business.site
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B&B AL MASO OSLER The B&B Al Mao Osler has opened in 2016 and it has 
two wide bedrooms provided with toilets, private 
entrance and garden with a view on the Caldonazzo’s 
lake. It also has private car park. The sweet or salt-
ed breakfast offers natural and biologic products of 
Trentino.

B&B Maso Osler is in juli 2016 geopend en beschikt over 
twee grote kamers met eigen badkamer en een eigen 
ingang met tuin met uitzicht op het meer van Caldo-
nazzo. Het heeft een eigen parkeerplaats; Het zoete 
of hartige ontbijt bestaat uit natuurlijke en biologische 
producten uit Trentino.

Strada ai Masi di Mezzo, 22 - 38057 Pergine Valsugana
Cell. +39 339 5981967 
bandbalmasoosler@gmail.com

www.masoosler.com
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B CASA GRETTER The flat is located on the ground floor of a quiet and 
green area, just 700 meters away from Lake Caldonazzo. 
It has a kitchenette with refrigerator - dining are - sofa - 
tv - room to accommodate up to 3 persons - bathroom 
with shower - washing machine - iron - hair drier - auton-
omous heating system - garage - garden - parking are. 
Min € 40,00 max € 70,00 per day, including extras and 
final cleaning. We speak German and English. Suitable 
for families and couples.

Nieuw mini appartement gelegen op de eerste verdieping 
van het gebouw in groene en rustige omgeving - 700 m 
van het meer van Caldonazzo - Bestaande uit woonkeu-
ken - kook gelegenheid met koelkast, vriezer - eethoek - 
sofa - TV - kamer met 2/3 bedden - badkamer met douche 
- wasmachine - strijkijzer - haardroger - centrale verwar-
ming  - garage - eigen entree - tuin- gazon - parkeerplaats 
- prijzen: min. 40,00 € - max. € 70,00 per appartement per 
dag inclusief onkosten De prijs is inclusief eindschoon-
maak. Wij spreken Duits en Engels - Geschikt voor: Fami-
lies - gepensioneerden - paren.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

Via Al Lago 33/Bis - Pergine Valsugana
Tel. +39 388 8488094 - Fax +39 0462 342013
deflorian.dalpalu@gmail.com
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VILLA SOPHIE The villa was renewed in 2010 and built during the 
Hapsburgic empire at the beginning of the 20th cen-
tury. It is an autonomy villa with vast fenced garden 
and  aparking area. It has a garden, a garage, covered 
places for relax, a stube, a cellar, two rooms with 
bathrooms and a laundry and play room on the low 
ground. On the first floor it has a vast living room, a 
lunch room with a fireplace, kitchen, veranda, fitness 
room, 3 bed rooms. On the second floor 4 bed rooms 
with their own bathes and terrace. For a total of 9 
rooms, 18 beds and 5 bathes. Free Wi-Fi.

Villa, gerenoveerd in 2012 werd gebouwd tijdens het 
Habsurgse Rijk begin 20ste eeuw. De villa beschickt 
over een grote omheinde tuin en een parkeerplaats 
een garage, overdekte ruimte om te ontspannen, 
salon, wijnkelder, twee slaapkamers met eigen bad-
kamer en een wasserette. Op de 1e verdieping ruime 
woonkamer, eetkamer met open haard, keuken, ve-
randa-fitnessruimte, 3 slaapkamers. Op de 2e verdie-
ping 4 slaapkamers met badkamer en een terras. To-
taal 9 slaapkamers, 18 bedden en 5 badkamers. WI-FI.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS

Via Europa, 65 - 38057 S. Cristoforo al Lago
Tel. +39 0461 531957 
info@villasophie.it

www.villasophie.it
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ECCHER CLEMENTE House with wide fascinating panorama over Cal-
donazzo lake, mount Panarotta and mountains over-
looking Valsugana. Ideal starting point for hikes and 
walks. Two apartments: one of them can accommo-
date up to 6 persons and the other one up to 2. Wide 
garden with barbecue area. The apartment on first 
floor has a large terrace. Both flats are well equipped 
and comfortable, for a quiet relaxing vacation.

Huis met prachtig en groots uitzicht over het meer van 
Caldonazzo, Panarotta en de omliggende bergen van 
de Valsugana. Ideaal uitgangspunt voor wandelen. 
Twee appartementen: één van 6 en één met 2 bedden 
waarvan één op de begane grond. Grote tuin en een 
barbecue aanwezig. Het appartement op de eerste 
verdieping heeft een groot balkon. Beide uitgerust en 
comfortabel voor een vakantie in alle rust.

OPENING: 01/05 - 30/10 
SPESE ESCLUSE / NEBENKOSTEN EXTRA

A
PT

Fraz. Santa Caterina, 3 - 38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 548093 - Cell. +39 339 1015612 
clemente.eccher@libero.it
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FONTANARI ANNAMARIA The apartment Maso Pianezza is located in a his-
torical farmstead overlooking the Caldonazzo lake. 
Varied services are provided, as guaranteed by the 
Gentian classification. We kindly ask you to take a 
look to the composition and the features of the flat 
and discover the services you can find not only in the 
surroundings, but also in the apartment.

Het appartement Maso Pianezza met veel faciliteiten, 
gelegen in een oude hoeve, boven het meer van Caldo-
nazzo met een prachtig uitzicht over het meer. Het ap-
partement heeft een certificaat gebaseerd op orde en 
netheid. Wij nodigen u graag uit om het appartement te 
bekijken. Er zijn voldoende servicediensten in de buurt 
van de locatie. 

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN
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Via Maso Pianezza, 25 - Località Valcanover 
38057  Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 548110 - Cell. +39 349 3829045
annamaria.fontanari@outlook.it
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LAZZERI ARMANDO Located in San Cristoforo, on Caldonazzo lake along 
Valsugana Cycling path, 200 mt from the beaches. 
One of the apartments is at ground floor and has a 
double room, living room with kitchen, garden, park-
ing and can accommodate up to four persons. Fenced 
and in a quiet area.

In San Cristoforo aan het Caldonazzomeer vlakbij het 
fietspad van Valsugana, op 200 meter van de stran-
den, bereikbaar via een loopbrug. Appartement op de 
begane grond, bestaat uit een slaapkamer, woonka-
mer / keuken, veranda, tuin en parkeerplaats voor een 
totaal van vier bedden, geheel omheind, in een rustige 
omgeving.

OPENING: 23/03 - 14/10 (APT 1 E 2) 
ANNUAL / JAARLIJKS (APT. 3) 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

A
PT

1 - RES. LA LIBELLULA / 2 - RES. AIRONE / 3 - RES. RICCIO 
Viale Europa, 37 - S.Cristoforo - 38057 Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 531417 - Cell. 1 +39 342 1210251 
armando.lazzeri@gmail.com3
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MIN. 430,00
MAX. 560,00 MAX. 320,00
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