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Roncegno 
Terme 535 m

The prestigious tradition characterizes this striking 
hamlet of Trentino. It is a thermal centre renown 
since the XIX century and a climatic resort with 
a unique natural charm that has been preserved 
up to today. It is situated in a panoramic position 
leading to the lower Valsugana. The village thrives 
on local craft; hotels and restaurants have a warm 
hospitality, while the large ancient spa welcomes 
its guests under charming porches and offers an 
extensive fivehectare park rich in mature plants 
and a swimming pool. Near the hamlet there is the 
national tennis sports centre equipped with sev-
en tennis courts. In the area surrounding the new 
golf course a beautiful biotope is peacefully hidden 
among fields and woods. On the hills of Roncegno 
several small villages are dotted around the slopes 
covered with hundreds of big chestnut trees, the 
typical local fruit to which a famous annual festival 
is dedicated.

Dit bijzondere plaatsje in Trentino wordt gekenmerkt 
door tradities. Roncegno geniet als kuuroord al vanaf 
het einde van de negentiende eeuw veel bekendheid 
en heeft een zacht klimaat en een betoverende on-
gerepte natuur. De plaats biedt een panoramisch uit-
zicht over het lagere gedeelte van Valsugana. In het 
centrum kan men de ambachtskunst bezichtigen en 
gezellige hotels en restaurants bezoeken, terwijl de 
antieke thermen met de indrukwekkende zuilengale-
rijen je verwelkomen in een groot park van vijf hectare 
met veel hoge bomen en een zwembad. Het dorp is 
dankzij de uitstekende infrastructuur en natuurlijke 
omgeving de ideale bestemming voor een sportver-
blijf. Talrijke Italiaanse en buitenlandse voetbalteams 
hebben voor Roncegno gekozen als de plek voor zo-
mertrainingen voor het voetbalseizoen, de ontelbare 
MTB routes, excursies en oriëntatielopen alle waar-
devolle getuigenissen. Op de groene heuvels van Ron-
cegno Terme staan talrijke typische bergboerderijen 
waar honderden kastanjebomen groeien, typisch 
plaatselijke vrucht, waar eind oktober een karakteris-
tiek feest aan gewijd is.
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PALACE HOTEL - CASA RAPHAEL HHHH The Casa Raphael is a modern Grand Hotel which has 
been renovated in the elegant “Belle Epoque”style. 
It is surrounded by a large park and superb country-
side. The quality of the food the natural and herbal 
medicines, the singularity of the ferrous-arsenical 
waters together with the therapeutic strength of 
the anthroposophical medicine are the best possible 
premises for regenerative therapies. 

Het hotel Casa Raphael is een modern Grand Hotel 
die gerenoveerd is in de “Belle Epoque” stijl. Omgeven 
door een groot park en prachtig landschap. Hoge kwa-
liteit van biologische produkten en kruiden,het unieke 
arseenijzerachtige bronwater gecombineerd met de 
anthroposophische geneeskunde zijn de beste oplos-
singen om de kracht en geestelijke evenwicht terug te 
vinden.

Piazza A. De Giovanni, 4 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 772000 - Fax +39 0461 764500
mail.info@casaraphael.com

www.casaraphael.com
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CORONATA HAUS Surrounded by the gardens of Roncegno Terme, the 
Coronata Haus is a B & B in the Alpine style. It offers a 
sauna, a sun terrace and rooms with mountain views, 
free Wi-Fi and private parking. All rooms have wood fl 
oors, light wood furniture, a flat-screen TV, a minibar, 
a private bathroom with shower and hairdryer, and 
some rooms have a balcony. You can start your day 
with a sweet and savory breakfast buffet with home-
made cakes, hot drinks and cold cuts. It is 12 km from 
the Ski Centre Panarotta 2002, a 15-minute drive 
from Lake Levico and a 40 minute drive from Trento.

Het Coronata Haus, die wordt omgeven door een tuin 
in Roncegno Terme, is een B&B in alpine stijl en biedt: 
sauna, een zonneterras, kamers met uitzicht op de ber-
gen, gratis WiFi en een eigen parkeerplaats. De kamers 
van Coronata hebben houtenvloeren, lichte houten 
meubels, flatscreen tv, minibar, eigen badkamer met 
douche en haardroger en sommige kamers hebben een 
balkon. ‘s Morgens kunt u een uitgebreidt zoet en har-
tig ontbijtbuffet verwachten, met zelfgemaakt gebak, 
warme dranken en vleeswaren. Het ligt 12 km van de 
skipistes van de Panarotta 2002, en 15 minuten rijden 
van het meer van Levico en 40 minuten van Trento af.

Loc. Maso Vazzena - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 1851508 - Fax +39 0461 1851419
info@coronatahaus.it

www.coronatahaus.it
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MONTIBELLER Farm located at the borders of Roncegno Terme, 
easy to reach from the hamlet center and from the 
sports center. Here apples, berries, medical herbs 
and vegetables are grown; there are also some farm 
animals. The rural house offers rooms with bath-
room, flats and a new “agricamping” area with pitch-
es, toilets and barbecue area. Restaurant is available 
upon reservation. Spa with hay bath, alpine bath, 
sauna, Jacuzzi. We also have a small bike storage for 
sports lovers.

Boerderij, gelegen aan de rand van Roncegno, gemak-
kelijk bereikbaar vanaf het centrum en het sportcen-
trum, dat zich toelegt op de teelt van appels, bessen, 
kruiden, groenten en kleinvee. De boerderij beschikt 
over kamers met bad en appartementen en een nieu-
we boerencamping met staanplaatsen en uitgerust 
met toiletten en barbecue. Restaurant service op re-
servering. Spa met hooi baden, Alpine bad, aromati-
sche sauna, whirlpool. We hebben een klein schuurtje 
voor fietsen voor de sportliefhebbers.

Via Prose, 1 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 764355
info@agriturmontibeller.it
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LA CASA NEL BOSCO The accommodation “La Casa nel Bosco – The House 
in the Forest” is located above the hamlet of Ronce-
gno Terme at 1000mt a.s.l., surrounded by beeches 
and larches. The house is made of wood and offer all 
the comforts everyone can need of. Guests can relax 
in the outdoor whirlpool or in the sauna after a won-
derful hike in the mountains. At breakfast guests will 
find local and bio-products.

Agritur Dal Fior “La Casa nel Bosco” is gelegen op de 
berg boven Roncegno T. 1000 meter boven de zee-
spiegel, omgeven door beuken en lariksen. De opbouw 
gemaakt van hout en is van alle gemakken voorzien, 
die een gast nodig heeft. Na een wandeling in onze 
prachtige bergen, kunt u ontspannen in de buiten 
whirlpool of geheel privé in de sauna. Het rijke ontbijt 
wordt geserveerd met typische producten uit Trentino 
met biologische voorkeur.

Altitudine 1000 m slm - Loc. Maso Tesobbo 
38050 Roncegno Terme
Cell.+39 349 3567916
info@agriturlacasanelbosco.it

www.agriturlacasanelbosco.it
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RVITTORIA HHH Located in Roncegno Terme and 2 km from Marter Train 
Station, Hotel Vittoria offers rooms with mountain views 
and a traditional restaurant. Wi-Fi in public areas is free. 
The Vittoria’s rooms feature a TV, fridge and tiled or 
wooden floors. The bathroom comes with a hairdryer and 
shower. Some rooms have a seating area. A served break-
fast consists of sweet and savoury food. You can try local 
and Italian cuisine in the hotel’s restaurant. The bar and 
furnished garden are also available. On request, Vittoria 
Hotel provides a shuttle service to/from the towns near-
by but also to the city of Venice. Trento can be reached in 
30 minutes by car. On-site parking is free.

Hotel Vittoria ligt in Roncegno Terme, op slechts 2 km van 
het treinstation van Marter. Biedt kamers met uitzicht op de 
bergen en een typisch restaurant. WiFi is gratis in de open-
bare ruimtes. De kamers hebben hout of betegelde vloeren, 
tv en koelkast, badkamer met haardroger en douche. Ont-
bijt biedt zoete en hartige producten. Gasten kunnen ook 
de lokale en Italiaanse gerechten proeven in het restaurant 
van het hotel. Een goed uitgeruste bar en tuin staan tot uw 
beschikking. Op verzoek organiseert het hotel een pendel-
dienst naar/ van de naburige steden en Venetië. Trento ligt 
op 30 minuten rijden van het hotel. Er is gratis parkeergele-
genheid beschikbaar. Het hotel is zichtbaar met luchtfoto’s 
op www.trento.cloud
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Via San Giuseppe, 1 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 773026 - Fax +39 0461 764500
vittoria.roncegno@gmail.com
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CASA CADENZI Situated 600 metres above sea level, 800 metres 
from Roncegno town centre. Two balconies with 
picturesque views over the valley and surrounding 
mountains. Peaceful and comfortable in ideal loca-
tion for mountain excursions, day trips to the lakes or 
to the fascinating cities of Venice, Verona and Tren-
to. Ideal for golfers. The “Rosmarino” apartment is 
perfect for cyclists and bikers. Indoor carport, equip-
ment and room for motorbike washing.

Appartement op 600m hoogte in de buurt van “Ca-
denzi”, ongeveer 800m van Roncegno Terme af. Twee 
balkons met uitzicht op de vallei en omliggende ber-
gen. Confortabel en rustig, is een ideale plek waaruit 
men uitstapjes in de bergen, naar meren of naar inte-
resante steden zoals Venezie, Verona en Trento kan 
maken. Het appartement „Rosemary“ is ideaal voor 
sportieve fietsers en motorrijders. Gesloten carport, 
reparatiegereedschap en ruimte voor het wassen van 
de motor. Ook geschikt voor golfers.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

Via alle Fonti, 14 - 38050 Roncegno Terme
Tel. e Fax +39 0461 764176 - Cell.+39 333 9765089
christapostai@gmx.net

www.team-postai.net

A
PT

1
 

72
 

mq
 
A

 

MIN. 540,00
MAX. 540,00

 
B

 

MIN. 440,00
MAX. 470,00

  

I
  

4
  

4
 

            

  

ad 
1 km

ad 
1,5 km

      

  

1
km

  

6
km

 

20
km

  

ad 
1 km

   

2
 

48
 

mq
 
A

 

MIN. 355,00
MAX. 435,00

 
B

 

MIN. 255,00
MAX. 335,00

   

2
  

2/3
  

            

     

1
km

  

6
km

 

20
km

  

POSTINA HAUS In the city center of Roncegno, the apartment is lo-
cated near the Hapsburgic Park, just 5 min from the 
main square and 20 min from the bus stop and a par-
king area. The flat has a kitchen, double bedroom 
and a bathroom with shower and window. Perfect 
place for hiking and bike tours, as well as cultural 
trips.
Gelegen in het centrum van Roncegno, in de buurt 
van het Habsburgse park, 5 min lopen van belangrijke 
pleinen, 20 m. van de bushalte en een parkeerplaats. 
Bestaat uit een hal, keuken, slaapkamer en badkamer 
met douche en raam. Ideale plek om te wandelen, me-
ren, fietsen of cultuur. 

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN
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Viale Cesare Battisti, 18 - 38050 Roncegno Terme
Tel. +39 0461 764150 - Cell. +39 338 3570215
broilohaus@alice.it

MONTE TESOBO In a completely renovated farmstead, surrounded 
by woodland and the cultivation of medicinal plants. 
Picturesque view over the Valsugana, at 800 metres 
above sea level. Here you will be welcomed in an at-
tractive wood tavern. You will be tempted by won-
derful breakfasts using local Trentino products.

Een volledig gerenoveerde boerderij, omgeven door 
bos en kruidentuinen, met uitzicht op de Valsugana, 
op 800 mt hoogte. Hier wordt u lekker verwend in een 
stube die heerlijk naar hout ruikt, waar u verleid wordt 
door een heerlijk ontbijt bereidt met speciale produk-
ten van Trentino en eigengemaakt gebak.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS

Altitudine 800 m slm - Via Maso Tesobbo, 11 
38050 Roncegno T.
Tel. +39 0461 773185 - Cell.+39 349 3567916
info@montetesobo.it

www.montetesobo.it
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