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www.arpaco.it

MALGA ARPACO Agritur Malga Arpaco is situated on the Brocon Pass: 
it is also an excellent restaurant where you can taste 
traditional dishes, such as melted or toasted cheese 
with hot “polenta”. Some rooms are also available. 
Here you can buy dairy products.

Berghut agritur Arpaco ligt vlakbij de Brocon pas: hier 
kan men overnachten en genieten van de gerechten 
uit Trentino, waarbij u de gegrilde tosella kaas en de 
gesmolten bergkaas met de polenta absoluut niet mag 
missen.
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AI MARCHETINI The Braus’s welcome you in the brand renovated far-
mstead in Monte Mezza. The three rooms are furni-
shed with bathroom and towels, tea pot, TV, free Wi-
Fi and a welcome present. At guest’s disposal: free 
parking lot, indipendent entrance, bbq, sun beds, 
private garden, italian and continental breakfast. On 
request: high chair and bed for children, gluten-free 
and vegetarian products. We are the first eco-frien-
dly B&B in Trentino!

De familie Braus heet u welkom in haar mooie boerde-
rij, net gerenoveerd in Monte Mezza met drie thema-
kamers. Elke kamer heeft een eigen badkamer met 
handdoeken, badjassen en een haardroger, water-
koker voor thee of kruidenthee, TV, gratis internet, 
welkomstcadeau. Voor onze gasten is er gratis par-
keergelegenheid, een eigen ingang, barbecue, ligsto-
elen, eigen tuin beschikbaar, op aanvraag, kinderbed 
en-stoel, Italiaans en continentaal ontbijt met lokale 
producten uit Trentino. Op verzoek glutenvrije en ve-
ganistische produkten. Kom en bezoek ons: wij zijn de 
eerste eco vriendelijke B&B in Trentino!
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Loc. Monte Mezza - 38053 Cinte Tesino
Cell. +39 349 2841585
braus@interfree.it

www.bbaimarchetini.com

Cinte Tesino 
851 m

The little and charming village Cinte Tesino is an 
ideal place for a relaxing and peaceful holiday. Situ-
ated in front of Castello Tesino it offers new glimps-
es and different possibilities for excursions like up 
to the green pastures of Mezzo mountain and the 
new alpine hut path near the Pass Brocon.

Het kleine en charmante dorp Cinte Tesino is een 
ideale plaats voor een ontspannende en rustige va-
kantie. Het ligt tegenover Castello Tesino en biedt 
een mooi zicht op Tesino en vele wandel mogelijk-
heden, zoals een uitstapje door de groene bergwei-
den van de berg Mezza en het nieuwe wandelpad 
van de berghutten van de Broconpas.
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