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Bieno 
815 m

CARRARO HH The hotel and restaurant Carraro is situated in the 
little village Bieno, a gracious locality on the Tesino 
plateau. It is an ideal starting point for excursions 
and wonderful walks in the territory of the granite 
mountain group Rava. The hotel has welcoming and 
bright rooms, all with bath and TV. The restaurant 
with its home cooking is successful in exalting tastes 
and aromas of the area without missing out genuine 
and simple dishes… Moreover there is an every day 
open bar.

Het Carraro hotel is gelegen in het kleine dorpje Bieno, 
een pittoresk dorpje op het Tesino Plateau. Hotel Res-
taurant Carraro is het ideale startpunt voor excursies 
en mooie wandelingen aan de voet van de granieten 
toppen van de Rava. Het hotel onderscheidt zich door 
zijn gezellige en lichte kamers, allemaal met eigen 
badkamer en tv. Het restaurant, met zijn eigen keuken, 
is in staat om de smaak en het aroma van de plaats 
te verbeteren zonder dat de authenticiteit en de een-
voud van lekker eten... Er is ook een bar die dagelijks 
open is.

Via Ammiraglio G. Bettolo, 8 - 38050 Bieno
Tel. +39 0461 596309 - Fax +39 0461 596309
info@albergocarraro.it

www.albergocarraro.it
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Gracious locality at the bottom of the granite moun-
tain chain of “Cime di Rava” is the entrance door of 
the Tesino Plateau. It is an ancient village connected 
to history and culture of the street merchants and it 
is famous for his expert gouges that extracted granite 
from the cave of “Rava”. Important is the agriculture 
activity of this small village, specialized in the “radic-
chio” (vegetable) cultivation. Every year the local peo-
ple dedicate a particular festival to this vegetable.

Dit prachtige dorpje aan de voet van de indrukwekkende 
toppen van Rava vormt de toegang tot de hoogvlakte van 
Tesino. Deze historische burcht heeft een rijke geschiede-
nis en cultuur door trekkende handelsmannen en is be-
roemd door specifieke handwerkers die zich bezig hielden 
met het uithakken van het graniet uit de rotsen van Rava. 
Dit dorpje staat verder bekend vanwege haar agrarische 
activiteiten met als voornaamste de teelt van rode sla, 
waaraan tevens elke herfst een evenement wordt gewijd.
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www.bbilpiccoloprincipebieno.com

B&B PICCOLO PRINCIPE The B&B Piccolo Principe is perfect for a holiday in 
contact with nature, surrounded by the wonderful 
mountains of the Lagorai range, the smells of fields 
and greens, the white snow, the sound of the rivers. 
The building is made of local granite stone, the ren-
ovated roof instead is made of larch. You will feel like 
at home thank to the furnitures: the warm wool, the 
smell of the linen and the smoothness of the cotton. 
Our garden has a new Finnish hot tub . Bike friendly, 
baby friendly, pet friendly. 

Piccolo principe biedt een ontspannende vakantie 
in harmonie met de natuur, omringt door de prach-
tige Lagorai-bergen, de geur van bossen en weiden, 
de gloed van sneeuw, de stroom van beken, in een 
unieke natuurlijke omgeving. Het is ontworpen om de 
natuur te respecteren: het gebouw is gemaakt van 
lokale granieten steen, het lariks houtendak is zorg-
vuldige gerestaureerd met oorspronkelijke balken. De 
comfortabele meubels zijn ontworpen om je thuis te 
laten voelen, omarmt je met de warmte van wol, de  
geur van linnen en de zachtheid van katoen. Onze tuin 
zal je helpen jezelf te regenereren. Bike, baby en pet 
friendly. We hebben sinds vorig jaar een Finse hot tub.
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Vicolo Busarello, 10 - 38050 Bieno
Cell. +39 340 3134256 
info@bbilpiccoloprincipe.com

MASO WEISS The Maso Weiss is located only 800 mt away from 
Bieno and offers pet-friendly accommodation, a 
BBQ, a restaurant and free services such as the Wi-Fi 
connection and a private parking area. Every room is 
furnished with flat screen TV and some rooms have 
balcony or a terrasse as well. A kitchen and BBQ are 
available for use. The B&B Maso Weiss is situated 
only 95 km away from Teviso Airport, which the 
nearest airport. The area is perfect for horse riding 
and hiking, bike rental is available in the accommoda-
tion. Our team speaks foreign languages and is ready 
to welcome everybody!

Maso Weiss ligt op 800 meter van Bieno. Het biedt 
huisdiervriendelijke accommodatie, een barbecue, 
een restaurant, gratis WiFi, en een eigen parkeer-
plaats. Alle kamers hebben een flatscreen-tv, terwijl 
sommige kamers een terras of een balkon hebben. U 
vind een gemeenschappelijke keuken en een barbe-
cue. De bed & breakfast Maso Weiss ligt op 95 km van 
de dichtstbijzijnde luchthaven van Treviso. Het gebied 
is ideaal voor paardrijden en wandelen, terwijl fiet-
senverhuur ter plaatse beschikbaar is. 
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Località Zunaghe - 38050 Bieno
Cell. +39 345 2114460


