
Castello 
Tesino 905 m

KAPRIOL HHH Situated in a quiet and panoramic postion between 
the mountains of the Tesino, the hotel is the ideal 
place for a holiday in nature in winter and summer. It 
is furnished in Trentino style, equipped with modern 
comfort like TV, private phone, jack for the Internet. 
The family management allows a warm and welcom-
ing atmosphere. 

Hotel Kapriol rustig en mooi gelegen tussen de bergen 
van Tesino, een familiebedrijf dat een ideale plek is voor 
een vakantie dat in het teken staat van de natuur, zo-
wel in de zomer als in de winter. Hotel Kapriol heeft 20 
kamers in traditionele bouwstijl van Trentino, voorzien 
van alle gemakken als tv, telefoon en internetvebinding 
(RJ45 stopcontact). 

Loc. Fradea - 38053 Castello Tesino
Tel. e Fax +39 0461.59412
info@albergokapriol.it

www.albergokapriol.it
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ALBERGO PASSO BROCON HHH The hotel is managed by the owners in a quiet po-
sition, close to the ski slopes and with traditional 
cuisine from Trentino. It is located in a panoramic 
position and it is perfect to start excursions or Nordic 
walking trails. The rooms are equipped with shower, 
toilets, hair dryer, tv and safe. Ideal place for sport and 
adventure lovers, it is the ideal hotel for a ski holiday 
surrounded by nature.

Hotel in Trentino beheerd door de familie zelf, met loka-
le keuken.  Een prachtige omgeving met verschillende 
excursiemogelijkheden. Een ideale plek voor degene 
die   rust en ontspanning zoeken, maar ook voor lief-
hebbers van avontuur en sport. Hotel is ideaal voor een 
ontspannende wintervakantie, omgeven door de na-
tuur en de rust van het Lagorai gebied, met alle comfort 
van een 3-sterren hotel. Modern en gerenoveerd. Het 
hotel wordt rechtstreeks door de eigenaren beheerd 
en ligt direct aan de skipistes; omgeven door een uniek 
landschap.

Loc. Passo Brocon, 2  - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 0461 594364
info@brocon.it

www.albergopassobrocon.it
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Castello Tesino rises in a peaceful position, at the 
end of the wide Tesino Palteau. Inhabited since the 
past and passed through one of the most famous 
Roman Street, the Via Claudia Augusta Altinate, is 
the most populous centre of the plateau. It is com-
posed by a lots of localities and it boasts the biggest 
wood sprawsl of Trentino Region that go from “Ce-
lado” to “Passo Brocon”. Castello Tesino is ideal for 
a relaxing holiday, it’s a perfect starting point for 
excursions. Important is the historical and cultural 
heritage of the village: 5 are the churches located in 
the area, and appreciated are the caves discovered 
in 1926.

Castello Tesino heft een unieke ligging op de grens 
van de grote hoogvlakte van Tesino. Reeds bewoond 
sinds de oudheid en doorkruist door één van de oud-
ste Romeinse wegen, namelijk de Via Claudia Augus-
ta Altinate. Tegenwoordig vormt Castello het dichtst 
bevolkte centrum met talrijke dorpjes en heeft één 
van de grootste bossen van Trentino, van Celado tot 
de Passo Brocon. Castello Tesino is de ideale plaats 
voor een ontspannen vakantie evenals het ideale 
vertrekpunkt voor allerlei uitstapjes en wandeltoch-
ten in de omgeving. Tot slot heeft het dorp ook een 
rijk historich cultureel aanbod met vijf kerken in het 
centrum evenals de grotten die in 1926 zijn ontdekt.
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ALPINA H The Hotel Alpina is located right in the center of Cas-
tello Tesino and has been owned and operated for 
45 years by Mario and his wife Maria. It has 10 rooms 
and a guest house with 4 rooms with private bath-
room and balcony. The kitchen serves tasty dishes of 
the best local tradition prepared with quality ingre-
dients.

Hotel Alpina, ligt in het centrum van Castello Tesino, al 
45 jaar beheerd door de heer Mario en zijn vrouw Ma-
ria. Het hotel beschikt over 10 kamers en een depend-
ance met 4 kamers met eigen badkamer en balkon. De 
keuken serveert traditionele, smakelijke gerechten, 
bereid met hoogwaardige ingrediënten.

Via Municipio Vecchio, 9 - 38053 Castello Tesino
Tel. e Fax +39 0461 594127
info@albergoalpina.com
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CHALET ABETE ROSSO HH The accommodation has been recently built in a sun-
ny and quiet position, close to the wood. It is the ide-
al starting point for hiking trips and for winter sports 
(just a few minutes to the ski-lifts). It is indicated for 
those looking for a holiday in a characteristic and 
familiar place. It offers overnight stays with buffet 
breakfast, half or full board and rest stops in a wel-
coming traditional mountain place. 

De nieuwe accommodatie is gelegen in een zonnige 
en rustige locatie aan de rand van het bos. Een ideaal 
uitgangspunt voor wandel-en wintersport activiteiten 
(we zijn slechts enkele minuten van de skiliften). Ide-
aal voor degenen die willen genieten van een vakantie 
in een comfortabele omgeving dat gekenmerkt wordt 
door een vriendelijke sfeer. Het biedt overnachtingen 
met ontbijtbuffet, half pension of vol pension, tussen 
pauze, dit alles in de gastvrijheid van een sfeervol ber-
glokaal.

Loc. Fradea, 7/A  - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 0461 594806 - Cell. +39 339 6477244 
info@albergoabeterosso.it 

www.albergoabeterosso.it
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MAX. 5,00 9MIN. 65,00
MAX. 70,00 Loc. Fradea, 4 - 38053 Castello Tesino

Tel. +39 0461 594330
info@masofradea.it

www.masofradea.it

The refugee Maso Fradea with its new management, 
can offer to its guests serenity, privacy and happiness. 
It has a more than 300 square meters park, where you 
can calmly sun bathing. Our pets will make your stay 
even better (the donkey Rambo, the kids, the bun-
nies, the ducks and our cats). We offer overnight and 
breakfast with buffet.

Maso Fradea met zijn nieuwe management biedt haar 
klanten rust, privacy en plezier. Met een park van meer 
dan 3000 m2 kan je in absolute rust zonnebaden. Onze 
dieren zullen je gezelschap houden (Rambo de ezel, 
geitjes, konijnen, eenden en onze katten). We bieden, 
overnachting en ontbijtbuffet.
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BELLAVISTA HH The Hotel Bellavista is situated in a panoramic posi-
tion and only a few steps from the centre of the vil-
lage: during the summer it is an ideal starting point for 
walks, hiking tours and excursions by bike. In winter, 
only a few kilometres from the hotel, skier will find 
the ski runs of the skiing area Brocon. The hotel has a 
bright bar, a lobby, an elevator, a restaurant, with pan-
oramic view, TV and reading room, parking zones and 
a garage for motorbikes and bicycles. 

Hotel Bellavista is gelegen in een panoramische plek, 
op korte loopafstand van het centrum: tijdens de zo-
mer is het een ideaal vertrekpunt voor wandeltochten, 
trekkingtochten en fietstochten. In de winter zijn er, 
een paar kilometer van het hotel verwijderd, op het ski 
gebied van de Broconpas, talrijke pistes te vinden. Het 
hotel heeft een lichte bar, lobby, lift, restaurant met 
panoramisch uitzicht, tv en leesruimte, parking en ga-
rage voor motoren en fietsen. 

Via Roma, 17  - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 0461 594169 - Fax +39 0461 592787 
bellavista.tesino@gmail.com

www.bellavistatesino.it
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MALGA VALFONTANE Malga Valfontane has been run by the same family for 
more than 40 years. Because of this extended experi-
ence, from 2008 the offer is enriched by rural cuisine 
restaurant.  The dishes served reflect the traditions 
of Trentino cuisine. A fundamental ingredient is the 
cheese produced according to the traditional methods 
in the cheese farm nearby. These products (cheese, 
yogurt, ricotta) can be sampled and purchased, to 
bring home genuine flavors of our mountains. Malga 
Valfontane also has some rooms furnished in style for 
a pleasant stay. Here you can regenerate yourself be-
fore a hike in the beautiful scenery of Passo Brocon.

Malga Valfontane wordt al meer dan 40 jaar gerund 
door dezelfde familie. Op basis van deze ervaring, heb-
ben ze sinds 2008  het uitgebreid tot vakantieverblijf. 
De gerechten die geserveerd worden, weerspiegelen 
de culinaire traditie van Trentino; het belangrijkste in-
grediënt is de kaas dat in het aangrenzende gebouw 
via traditionele methoden verwerkt wordt. De produc-
ten van deze bergboerderij (kaas, yoghurt, kwark) kunt 
u proeven en kopen, om thuis hiervan te genieten. Mal-
ga Valfontane heeft ook een aantal kamers met zorg 
ingericht; om energie te krijgen voor de volgende dag, 
voor een van de vele wandelingen in de omgeving van 
de Passo Brocon.
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Loc. Passo Brocon  - 38053 Castello Tesino
Cell. 1 +39 349 5622048 - Cell. 2 +39 348 6535975  
Fax +39 0461 763362
az.sandri@libero.it 
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Via F.lli Ballerin 12/B - 38053 Castello Tesino
Tel. e Fax +39 0461 594 383
info@garnicanterbury.com

www.garnicanterbury.com

The Garnì Canterbury has been recently restruc-
tured, where even the most hard to please guest has 
everything he could desire, thanks to the bedrooms 
typically finished and provided with shower, balcony, 
TV, minibar, telephone and strong box.

Garnì Canterbury is recent gebouwd, waar zelfs de 
meest veeleisende klantenkring alles heeft wat zij 
zouden kunnen wensen, met typische en functionele 
meubels, met douche, balkon, tv, minibar, telefoon en 
kluisje.
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ALICE HHH The campsite is family-run and is located in a sunny 
position. It has restaurant, pizzeria, mini supermarket, 
playground for children, Tv-room, a room for music 
and feasts, bocce, private baths, showers, pitches, 
dogs are welcome. Soon ready: Chalet Alice, little brick 
houses with all the comforts.

De camping wordt door een familie beheerd, zonnig 
gelegen, met restaurant, pizzeria, kleine supermarkt, 
kinderspeelplaats, tv-zaal, taverne voor entertainment 
met muziek voor eventuele groepen, jeu de boules, 
privébadkamers, douches, uitgeruste staanplaatsen, 
huisdieren toegestaan, nabijgelegen het astronomisch 
observatorium. Volgende realisatie “CHALET ALICE”, 
bakstenen huizen, met alle comfort voorzien.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 

Loc. Celado - m. 1195 - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 0461 594018 - Cell. +39 347 5348928
campeggioalice@libero.it

www.campeggioalice.it
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CASTELTESINO CAMPING Camper pitch with water hook up, light, gas, internet, 
TV sat, dirty water drainage, wood chalet with TV 
sat and Internet, barbecue, bar, restaurant, pizzeria, 
multifunctional room, recreation room, minimarket, 
laundry and iron room, internet point, wellness centre 
with gym, swimming pool with whirlpool and sauna 
(opened in wintertime as well), camper stop, bowling 
green. Beach volley, five - a - side court, ice - skating 
in wintertime. 

Camper plaatsen met water, licht, gpl, internet, sateliet 
tv aansluiting, water afvoer, houten chalet met sateliet 
tv en internet, barbeque, bar, restaurant, pizzeria, een 
multi funcitionele zaal, speelzaal, minisupermarkt, was 
en strijk gelegenheid, internet point, fitnescentrum 
met sportschool, zwembad met hydromassage en een 
sauna die ook tijdens de winterperiode open is. Camper 
stop, miniplaatsen, jeu de boules speelterrein, beach 
volley terrein, tafelvoetbal en in de winter kan men er 
schaatsen.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 

Loc. Sottomolizza, 1- 38053 Castello Tesino
info@casteltesinocamping.it

www.casteltesinocamping.it
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BOSO ROBERTO The apartment has 6 beds, it is wide and bright. Re-
cently renovated according to rural design, it has a 
kitchenette with living room, two bathrooms and 3 
bedrooms. Modern and cozy, it is equipped with all 
comforts. Ideal for families.

Appartement met 6 slaapplaatsen, ruim en licht. On-
langs gerenoveerd in rustieke stijl, is samengesteld 
uit keuken / woonkamer, twee badkamers, 3 slaapka-
mers. Modern en comfortabel en is voorzien van alle 
comfort. Ideaal voor gezinnen.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
EXTRA CHARGES NOT INCLUDED 
NIET ALLES INBEGREPEN

Via Baili, 85/A - 38053 Castello Tesino
Tel. e Fax +39 0461 593166 - Cell.+39 329 4019894
tesinoappartamenti@gmail.com

www.tesinoappartamenti.com
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BRAUS SIRO Apartment with sitting room, kitchen, bathroom, 
double bedroom, bedroom with bunk beds, balcony 
and garden with barbecue. Own central heating. In 
the town centre.

Appartement met woonkamer, keuken, badkamer, 
tweepersoonskamer, kamer met stapelbed, balkon en 
tuin met barbecue. Autonome CV. Centraal gelegen.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

Via Dante, 16 - 38053 Castello Tesino
Tel.  +39 0461 922221 - Cell.+39 348 8524670
elusbra@virgilio.it - gabri.siro@gmail.com
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Passo del Brocon

APPARTAMENTO BELLAVISTA The apartment Bellavista has been recently renovat-
ed, it is located in a sunny position, furnished in style 
and equipped with modern comforts. Wide pano-
ramic balcony; private covered parking is available to 
ensure our guests’ transport safety in every season.

Het appartement Bellavista onlangs gerestaureerd en 
gelegen op een zonnige  plek, smaakvol ingericht en 
voorzien van alle moderne gemakken. Groot panora-
misch terras, eigen overdekte parkeerplaats, zodat in 
elk seizoen voor de veiligheid van de vervoersmidde-
len van de gasten wordt gezorgd.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
ALL INCLUSIVE PRICES / ALLES INBEGREPEN

Via Venezia, 42 - 38053 Castello Tesino
Tel +39 0424 30829 - Cell +39 338 2982980
piersisto@tiscali.it
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BAITA CORNALÉ Completely renovated in 2015 according to sustainability 
power saving regulations, spacious and comfortable. Green 
is the color of your holiday, full of genuine scents. The gar-
den is perfect for those who love to walk barefoot to relax 
and be in touch with nature – animals can be spotted nearby. 
The alpine hut can be easily reached  with a 10 minute walk 
from Castello Tesino or with a 2 minute drive. A wide parking 
space is available. Discounts for stays longer than a week. 
With all comforts: Wi-Fi, washing machine, dishwasher. Lin-
en will not be provided. Accessible accommodation.

Volledig onafhankelijk, ruim, comfortabel. Groen is de over-
heersende kleur van deze vakantie, de geuren zijn intens, le-
vendig en echt. De tuin is geschikt voor degenen die graag op 
blote voeten lopen; groot en ontspannend. Ontspanning is ge-
garandeerd, het contact met de natuur is echt en direct. De hut 
is gemakkelijk te bereiken, op 10 minuten lopen van Castello 
Tesino en voor degenen die liever met de auto gaan, duurt het 
maar 2 minuten. De hut is gerenoveerd in 2014/2015 volgens 
de huidige normen voor energiebesparing. Gegarandeerde 
parkeerplaats,  zeer ruim en comfortabel. In de omgeving kan 
je de dieren uit het bos bewonderen. Er zijn kortingen voor een 
verblijf van langer dan een week. Compleet met alle comfort 
voorzien, WI-FI, wasmachine, vaatwasser, tafel en stoelen 
buiten, barbecue alles wat nodig is om te verblijven met uit-
zondering van beddengoed. Ook geschikt voor mensen met 
een handicap.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
EXTRA CHARGES NOT INCLUDED 
NIET ALLES INBEGREPEN
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MIN. 300,00
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MIN. 200,00
MAX. 300,00

Loc. Cornalé, 2 - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 0461 593375 - Cell. 1+39 348 4937637 
Cell. 2 +39 349 5132213 - bonessomorena@gmail.com

Loc. Cavallara - 38053 Castello Tesino
Cell. +39 347 1606765 
info@baitadegliangeli.it

www.baitadegliangeli.it

BAITA DEGLI ANGELI Mountain shelter completely immersed in greenery, 
350 m far from the Brocon skitraks, thermo-autono-
mous, stove, fireplace, cable TV, private parking, gar-
den, barbecue. Pets allowed, if of big size, they must 
stay outside on a chain in the basket.

Elk appartement heeft een woonkamer + kitchenette, 
een badkamer met bad of douche, verwarming, open 
haard, tuin, parkeerplaats en TV. Kleine huisdieren 
toegestaan. Er wordt Engels gesproken. Huisdieren 
zijn welkom, als ze groot zijn, in het hok buiten aan de 
ketting.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
EXTRA CHARGES NOT INCLUDED 
NIET ALLES INBEGREPEN
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SILVANO MENGUZZO House with garden near the city center. Vegetable 
garden and private parking area at guest disposal. 
The apartments have private entry and autonomous 
heating.

Huis met tuin op een paar stappen afstand van het 
dorpje, met kleine tuin en parkeerplaats voor de ga-
sten. De appartementen hebben een eigen toegang 
en verwarming. 

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS 
EXTRA CHARGES NOT INCLUDED 
NIET ALLES INBEGREPEN
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Via Cesare Battisti, 24/26 - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 029 304645 - Cell. 1 +39 348 7294915
Cell. 2 +39 346 1243236 - castellotesinoapp@hotmail.it

PASQUALIN IDA - BAITA LISSA Apartments in a quiet picturesque area ideal for both 
summer and winter holidays. The well-equipped gar-
den offers the possibility of spending hours relaxing. 
Available also for weekends. Located in a sunny po-
sition, Baita Lissa is part of a traditional stone alpine 
chalet, suitable for relaxing holidays in touch with 
nature. Great starting point for hiking and skiing. The 
external area is equipped with benches, a table and 
barbecue grill.

Appartement gelegen in een rustige omgeving met een 
mooi uitzicht. Ideaal voor zomer- en wintervakantie. 
De tuin biedt mogelijkheid tot urenlange ontspanning. 
Ook beschikbaar voor het weekend. Open en zonnig 
gelegen, wordt Baita Lissa aangeraden voor een ont-
spannen verblijf en voor natuurliefhebbers. Uitstekend 
uitgangspunt voor activiteiten zoals wandelingen en 
skiën. Deel van een typisch stenen huis met een kleine 
tuin met bankjes, een tafel en een barbecue.

OPENING: ANNUAL / JAARLIJKS

Baita Lissa / Almhütte Lissa: 
Loc. Lissa - Castello Tesino - 38053 Castello Tesino
Cell.+39 329 4236351 - emilio.ballerin@alice.it

Appartamento / Ferienwohnung:  
Via C. Battisti, 10 - 38053 Castello Tesino
Tel. +39 0461 239622 - Cell.+39 329 4236351 
emilio.ballerin@alice.it
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