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Pieve Tesino 
890 m

Trekking Translagorai

Museum House of De Gasperi / Museumhuid De Gasperi

CIMA D’ASTA HH New hotel with homemade management. The bed-
rooms are elegantly furnished and provided with 
every type of comfort: TV, telephone, mini-bar and 
internet. The restaurant offers everyday delicious 
delicacy: local tradition’s recipe, Italian and inter-
national dishes and a wide choice of pizzas for all 
tastes! It is located in the city centre, in a bright and 
quite area. It is only 10km far from the ski slopes and 
fascinating view point. Hotel Cima d’Asta is fami-
ly-friendly and is provided with every children ser-
vices and areas.

Nieuw hotel door een familie beheerd. De kamers zijn 
elegant ingericht en van elk comfort voorzien; Tv, te-
lefoon, minibar en internettoegang. Het restaurant 
biedt u elke dag heerlijke lekkernijen: lokale traditio-
nele recepten, Italiaanse en internationale gerechten 
en een ruime keuze aan pizza’s. Het is gelegen in het 
centrum, in een zonnige en rustige omgeving. Het ligt 
slechts 10 km van de skipistes en is het uitgangspunt 
voor mooie wandelingen in de bergen. Family Hotel 
Cima d’Asta is familievriendelijke hotel, met facilitei-
ten en ruimtes speciaal ontworpen voor de kinderen 
en hun ouders!

Via Brigata Abruzzi, 2 - 38050 Pieve Tesino
Tel. +39 0461 592112 - Fax +39 0461 592815
info@hotelcimadasta.it
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www.hotelcimadasta.it
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The village emerges on the southern slopes of 
Mount Silana and fans out across the Tesino valley. 
Summer and winter holiday resort, well known for 
being the birthplace of the famous statesman Al-
cide De Gasperi. The surrounding area is ideal for 
excursions and walks of environmental and land-
scape interest. The granite massif of Cima D’Asta 
(2847m) rises majestically to the north of Pieve 
Tesino and is a popular destination for climbers and 
mountain lovers who set out along the famous “Alta 
Via del Granito” (Granite Highway).

Het dorp ligt tegen de zuidelijke hellingen van de 
berg Silana en strekt zich als een waaier uit over de 
bekken van Tesina. Het is het geboortedorp van de 
beroemde staatsman Acide Degasperi. Het is zeer 
geschikt voor zomer -en wintervakanties. Rondom 
het dorp kan men mooie excursies en wandelingen 
maken, rekening houdend met milieu en landschap. 
Ten noorden van Pieve is de enorme rots (graniet) 
omvang van de Cima d’Asta (2874m) te zien, een 
kans voor alpinisten en wandelaars om een tocht 
over de beroemde “Hoge weg van Graniet” te maken.
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VALMALENE HHH Camping with masonry bungalows with TV, restau-
rant, pizzeria, swimming pool with slides, market, 
coin laundry and iron – service, showers, credit card 
accepted, internet point, bowling green, recreation 
room, tennis court, sauna, wellness center, moun-
tain hut for groups of 40/50 pax, apartments, suit-
able for wheel chairs, bus service for the ski resort, 
animals allowed in the bungalows, snowshoes rent-
al. Private toilets. Open library with Italian and Euro-
pean books. Agility dogs park and from 2017 children 
swimming pool.

Camping met stenen bungalows met tv, restaurant, 
pizzeria, zwembad met glijbaan, minimarkt, wasruim-
te en strijkfaciliteiten met munten, gratis douches, 
credit card, internet point, bocce veld, speelzaal, ten-
nis, sauna, fitness center. Hut voor gezeilige avonden 
voor 40/45 personen, appartementen, toegankei-
lijk voor gehandicapten, shuttle bus naar skigebied, 
Huisdieren in bungalow toegestaan, verhuur van 
sneewschoenen. Bibliothek geopend voor het publiek 
met Italiaanse en Europese boeken. Nieuw vanaf juni 
2014: Agility dogs park en in 2017 kinderzwembad.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS

Loc. Valmalene mt. 1150 - 38050 Pieve Tesino
Tel. +39 0461 594214 - Fax +39 0461 594565 
Cell. +39 389 1411555 
info@valmalene.com

www.valmalene.com

CM
P

  

MIN. 9,00
MAX. 14,00

  

MIN. 6,50
MAX. 9,50

  

MIN. 5,50
MAX. 8,50

  

MIN. 65,00
MAX. 85,00

 

 

MIN. 3,50
MAX. 5,00

 
201

  

590
 

>70
 

mq
 

80/110
 

A
  

28

16

 

WC

 

40

 

WC

 

3
  

22
            

              

   

3/6 
AAGOSTO

6
km

  

25
km

  

4
km

  

25
km

TAXUS HOSTEL The hostel is situated in a central position, only a few 
steps from Print museum and museum Degasperi. 
Near the hotel you find the golf course, a football 
field, a sports hall and an arboretum: an interesting 
walk in nature as an alternative to excursions in high-
er mountains of our territory. Recently renewed and 
welcoming structure with a modern country style 
and a rich breakfast menu with natural products.

De herberg is gelegen in het centrum van Pieve Tes-
ino, op korte loopafstand van het Kunst Museum en 
het Museum Degasperi. In de directe omgeving vindt u 
de golfbaan, een voetbalveld, fitnessruimte en het Ar-
boretum: een mooie wandeling voor diegenen die zich 
in de natuur willen onderdompelen en als alternatief 
een zwaardere wandeling die dit gebied rondom aan-
bied. Onlangs gerenoveerd, zeer gezellig en comfort-
abel dankzij de moderne en rustieke inrichting u zult 
verwend worden met een rijk en gezond ontbijtbuffet.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

Via Fratelli Rizzà, 18 - 38050 Pieve Tesino
Tel. +39 0461 594219 - Cell. +39 327 9131968 
tesinogest@gmail.com

www.taxushostel.it
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RIFUGIO REFAVAIE Traditional mountain refugee of Trentino, warm and 
country location, achievable by car with every type 
of weather from the paved road of Caoria village. The 
building offers quattro new rooms with shower and 
twelve beds. It has an amazing view of the Lagorai 
mountain chain. The mountain homemade cuisine is 
famous for the typical baked cheese with eggs and 
local grilled trout.

Traditionele berghut uit Trentino, warm en rustieke 
omgeving die met de auto kan worden bereikt vanaf 
de geasfalteerde weg die vanuit het dorp Caoria komt. 
Het pand heeft 4 nieuwe kamers met douche en heeft 
in totaal 12 slaapplaatsen. Prachtig uitzicht op de Lag-
orai bergketen. De keuken biedt traditionele streek-
gerechten, een aanbeveling is voor de gebakken kaas 
met eieren en lokale gegrilde forel.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN
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Località Refavaie - 38050 Pieve Tesino
Tel. +39 0439 710009 - CELL. +39 349 4961441 
info@rifugiorefavaie.com

www.rifugiorefavaie.com


