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Borgo 
Valsugana 380 m

Borgo is shot through by the Brenta river which 
has contributed to give to the village a Venetian 
mark. Just a few kilometers from Borgo, in the be-
autiful Val di Sella, there is the Arte Natura natu-
ral trail. Arte Sella is an international art biennal 
exhibition which shows art works created in hand 
with the nature. 
The historical - cultural heritage of the village is 
rarely noteworthy. Borgo boasts: Sant’Anna and 
San Rocco churches, the museum of La Grande 
Guerra, Spazio Klien exhibition but also the hi-
storic Corso Ausugum with its stores and its ba-
roques arcades.

Borgo wordt doorkruist door de rivier de Brenta 
deze zorgt voor een Venetiaanse uitstraling. Op 
enkele kilometers van Borgo, in de prachtige Sella 
vallei, ligt het wandelpad Arte Natura, een pad dat 
leidt naar de ontdekking van Arte Sella, een interna-
tionale tentoonstelling over kunstwerken gemaakt 
van de natuur en in de natuur. Groot is ook het cul-
turele en historische erfgoed van het stadje: naast 
de kerken van Sant‘Anna en San Rocco, zijn het Mu-
seum over de WO I, de tentoonstellingen over Spa-
zio Klien, en de oude hoofdstraat Corso Ausugum 
met haar winkels en barokke portieken zeker de 
moeite waard.

LOCANDA IN BORGO An high class palace dating back to 1775, finely reno-
vated in the centre of Borgo Valsugana. A stay in this 
charming place will be unforgettable. The original and 
cosy rooms are equipped with air conditioning, televi-
sion and other conveniences to meet every need. The 
spa is located in the mansard, with salt room, Turkish 
bath, sauna and revitalizing shower. Local products 
and delicacies are served for breakfast.

Een elegant gebouw uit 1775, prachtig gerestaureerd 
in het hart van Borgo Valsugana. Een stijlvolle plek 
om te verblijven voor een onvergetelijke ervaring. De 
originele en gezellige kamers zijn voorzien van air-
conditioning, tv en van alle comfort voorzien. Op de 
zolderverdieping bevindt zich een wellnessruimte, 
met zoutkamer, Turks bad, sauna en revitaliserende 
douche. Lokale producten en specialiteiten worden 
voor een heerlijk ontbijt geserveerd.

Corso Ausugum, 90 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. 0461 757103 - Fax 0461 756350
info@locandainborgo.it

www.locandainborgo.it
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LA VILLA DEGLI ORTI Family Villa dating back to the early 900, finely re-
stored with passion by the owners, it is immersed 
in a wide garden in the heart of Borgo Valsugana. 
The rooms are decorated with unique details that 
make them special. In the morning an abundant and 
mouthwatering buffet breakfast is served. A beauti-
ful scenery and a large guarded parking space com-
plete the offer.

Het is een familie villa waarvan de geschiedenis te-
ruggaat tot het begin van ‘900, gerestaureerd met 
passie door de eigenaars, gelegen in een grote tuin, 
maar in het hart van het kleine dorp. De kamers, alle-
maal verschillend, bevatten details die hen uniek ma-
ken. In de ochtend een stevig en heerlijk ontbijtbuffet. 
Een prachtig uitzicht en een grote parkeerplaats ma-
ken het geheel compleet.

Via per Torcegno, 5 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 754194 - Cell. +39 366 8952892 
info@lavilladegliorti.it

www.lavilladegliorti.it
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B&B AL GATTO NERO The accommodation is located in the heart of Borgo 
Valsugana, in a picturesque courtyard. In the past, 
the recently renovated building has been part of the 
seventeenth century Poor Clare Nuns Convent. On the 
first floor, the B&B has two double rooms with bath-
room and a living room with studio couch. The break-
fast room, overlooking the courtyard, is located on 
ground floor. A black cat, many books and a polyglot 
family passionate about travel is looking forward to 
welcoming you.

Gelegen in het hart van het stadje, aan een karakteris-
tieke binnenplaats, het gebouw is onlangs gerenoveerd 
en maakte deel uit van een zeventiende-eeuwse kloos-
ter van de Arme Clarissen. Voor de  B&B is de gehele 
eerste verdieping gereserveerd, waar zich tweeper-
soons kamers met bad en een woonkamer met een 
slaapbank bevinden. Op de begane grond, met uitzicht 
op de binnenplaats, is een ontbijtruimte. Een zwarte 
kat, vele boeken en een meertalig, wereldreizend gezin 
zullen u van harte welkom heten.

Via Mazzini, 6 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 340 9246088 - Fax+39 0461 754275
bb.algattonero@gmail.com
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OSTELLO SPORTIVO The modern accommodation has 14 rooms equipped 
with all comforts. The hostel also has a conference 
room, a massage room and a dining room. It is locat-
ed in the Sports Center of Borgo Valsugana, which 
boasts a grass footbll field, an outdoor heated swim-
ming pool, a solarium, athletics track, three volley-
ball courts and a gym for fitness and body building 
enthusiasts.

Het gebouw heeft 14 kamers  en is voorzien van alle 
comfort. Het heeft een conferentie-en massageruim-
te, een eetzaal en is gelegen in het sportcentrum van 
Borgo Valsugana dat ook een  voetbalveld, fitness-
ruimte, verwarmd buitenzwembad, solarium – en  wel-
lness centrum heeft. Daarom is deze stad een echte 
sport stad. Het heeft een kunstgras voetbalveld, atle-
tiekbaan,  een ruimte met drie volleybalvelden en een 
centrale ruimte met houtenvloeren en een zaal voor 
liefhebbers van fitness en body building.

Via Gozzer, 54 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 757432 - Fax 0461 756658 
Cell. +39 335 5735727 - info@valsuganasport.it

www.valsuganasport.it
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TRE FAGGI Surrounded by a wood in the Valsugana valley, B&B 
Tre Faggi offers a garden and Alpine-style rooms 
with views of the Dolomites. Free private parking 
and free lobby Wi-Fi are provided. A breakfast con-
sisting of hot drinks, jam and eggs is served daily. An 
on-site restaurant expert in regional cuisine is also 
available. The rooms feature wooden floors and a 
TV. The private bathroom includes a hairdryer. Tre 
Faggi B&B is well placed for hiking excursions and 
cross-country skiing. The Panarotta and Passo Bro-
con ski resorts are 30 km from the property, while 
Lake Caldonazzo can be reached in 30 minutes by car. 
The centre of Borgo is 9 km away.

Door bos omgeven biedt, B&B Tre Faggi, een tuin in al-
penstijl met uitzicht op de Dolomieten. Er is een eigen 
parkeerplaats en Wi-Fi beschikbaar. Het ontbijt wordt 
dagelijks geserveerd met warme drankjes, jam en ei-
eren, terwijl het een restaurant zich specialiseert in 
traditionele regionale gerechten. De kamers zijn voor-
zien van houten vloeren, een televisie en een eigen 
badkamer met een haardroger. B&B Tre Faggi is ideaal 
voor wandelen en voor langlaufen. De skigebieden 
Panarotta en Passo Brocon liggen op 30 km afstand, 
terwijl het meer van Caldonazzo op 30 minuten rijden 
ligt. Het centrum van Borgo Valsugana ligt op 9 km 
afstand.
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Località del Dosso - Val Di Sella - 38051 Borgo Valsugana
Cell. +39 345 2114460 
tre.faggi@gmail.com

GARNÌ SELLA HH At the bottom of the uncontaminated hill, Sella Val-
ley, where art and nature are combined, there is Gar-
nì Sella Cipriani, that offers a modern location recent-
ly renovated. It is a building from the 1800, that has 
eight rooms provided with private toilets, lift, kitch-
ens and breakfast room. The rooms can host from 
two to five guests. It is simple and familiar and it get 
inspiration from Trentino traditions. It is immersed in 
woods and fields and it is circa 5km away from Borgo 
Valsugana. Garnì is the ideal building for visiting Arte 
Sella and copious easily accessible paths.

Aan het begin van een prachtige vallei, de Sella val-
lei, waar kunst en natuur elkaar ontmoeten ligt Garnì 
Sella Cipriani, is onlangs gerestaureerd. Gebouw aan 
het begin van de 19e eeuw biedt acht kamers met een 
eigen badkamer, lift, keukens en ontbijtzaal. Kamers 
voor 2 tot 5 personen. Eenvoudig en vertrouwd geïn-
spireerd door de lokale traditie omgeven door weiden 
en bossen, op ongeveer 5 km van Borgo Valsugana, 
Garni is de ideale plek voor een bezoek aan Arte Sella 
en vele andere wandelpaden die makkelijk toeganke-
lijk zijn.
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Località del Dosso, 121A - Val Di Sella - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 761094 - Cell. +39 340 3323592 
info@garnisellacipriani.it

garnialciprianisella.strikingly.com


