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This is one of the few XIX-century thermal towns 
that has been preserved in its original design: gar-
dens, footpaths full of flowers, thermal buildings 
and traditional hotels. In the centre there is the spa 
renown in the international medical field for the 
therapeutic effectiveness of its arsenical-ferrugi-
nous waters without comparison in Italy. At the foot 
of the town the homonymous fjordshape green-
blue lake: fishing, rowing boats and water games. 
Levico offers its guests thermal and climatic health 
and well-being, outdoor sports and diversions for 
guests in the hotels, camping sites by the lake and 
in apartments, walks on the hills among castles and 
biotopes, looking in the historical centre for ancient 
and precious examples of the crafts and cuisine of 
Trentino-South Tyrol. Behind Levico, at an altitude 
of 1,500 m is the hamlet of Vetriolo where the ther-
mal water flows from the rock. At a higher altitude, 
Panarotta Mount is the western door of the Lago-
rai Range: valleys, mountains, alpine lakes, alpine 
huts, untouched nature for mountain hiking. Fac-
ing Levico is the Altopiano di Vezzena, the widest 
in Trentino: its smooth hills make it the ideal place 
for summer hikers among meadows, woods, small 
farms and historical military fortresses.

Eén van de zeldzame negentiende-eeuwse kuur-
oorden waarvan de oorspronkelijke vorm bewaard 
is gebleven: tuinen, met bloemen versierde straten, 
thermen en stijlvolle hotels. In het centrum bevin-
den zich de thermen, die op medisch gebied inter-
nationale bekendheid genieten om hun efficiënte 
therapieën op basis van arseen- en ijzerhoudend 
water dat uniek is in heel Italië. Aan de voet van dit 
stadje ligt het blauwgroene meer van Levico dat qua 
vorm lijkt op een fjord. Men heeft volop de mogelijk 
voor watersporten: vissen, roeien en diverse wa-
terspelen. Levico biedt haar gasten in de hotels, op 
de campings aan het meer en in de appartementen, 
gezondheid en welzijn, sport en amusement in de 
open lucht, wandelingen op de heuvels langs kas-
telen en door natuurgebieden, een wandeling door 
het historisch centrum op zoek naar kunst, cultuur, 
nijverheid en naar de streekgerechten van Trentino. 
Achter Levico, op een hoogte van 1500 meter, ligt 
het plaatsje Vetriolo dichtbij de grotten waar het 
thermale water uit de rotsen stroomt. Nog hoger, 
de Panarotta is de eerste top van de bergketen Lag-
orai, die wordt gekenmerkt door valleien, bergen, 
bergmeertjes, berghutten en een intact gebleven 
natuur om dagenlange bergwandelingen te maken. 
Tegenover Levico ligt de uitgestrekte en lichtglooi-
ende hoogvlakte van Vezzena, een paradijs voor 
vakantiegangers die in de zomer kunnen wandelen 
door de weilanden, in de bossen, naar berghutten 
en naar oude militaire fortificaties.
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BELLAVISTA RELAX HOTEL H H H H The Galvan Family invites you in Levico Terme, in the 
middle of Trentino, to spend a pleasant time to the 
Bellavista Relax. The fresh air of the mountain, the 
magic of the lake, relaxing walks completely immersed 
in greenery and our refined cuisine will awaken your 
senses. BELLAVISTA Relax, WHERE THE SMILE IS AL-
WAYS THERE! The new Spa BELLAVITA has: sauna, 
biosauna, Turkish bath, emotional showers, opened 
air hot tub, heated swimming pool in our garden, sau-
nas world. Covered and uncovered parking and garage 
available.

De familie Galvan nodigt u uit in Levico Terme, het hart 
van Trentino, om onvergetelijke ogenblikken bij Bellavista 
Relax door te brengen. De frisse lucht van de bergen, de 
magie van het water van het meer van Levico, ontspan-
nende wandelingen in het groen en onze keuken zullen 
uw zintuigen wakker maken. BELLAVISTA Relax, WAAR 
HET LACHEN THUIS IS! Het nieuwe wellness-centrum 
BELLAVITA met: sauna, bio sauna, Turks bad, luxe dou-
ches, jacuzzi, verwarmd zwembad in de tuin, een wereld 
van de sauna’s. We hebben een overdekte en niet over-
dekte parkeerplaats.

www.bellavistarelax.it
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Viale Vittorio Emanuele III, 7 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706136 - Fax +39 0461 706474
info@bellavistarelax.it

H
TLAL SORRISO GREEN PARK H H H S The hotel is immersed in a private, five acre park on the 

shores of Levico lake, with many outdoor sport facilities, as 
the new clay tennis court. The spa is linked directly to the 
hotel and it is immersed in the park. 1000 square meters 
of wellness with indoor swimming pool, gym, hot tubs, 
sauna, Roman bath, Turkish bath and relax area with king’s 
cradle. Beauty farm with hay baths and different types of 
massages and beauty treatments. Particular attention is 
paid to the way food is served: the products are mainly lo-
cal and cultivated in our biological garden. The renovated 
rooms are equipped with wi-fi , lcd television with Sky. Un-
covered or covered guarded parking. Equipment for motor-
bikes and bikes. Our website is always updated with offers: 
www.hotelsorriso.it.
Het hotel ligt in een prive park van 20.000 vierkante meter 
aan de oever van het meer van Levico, met veel sportfacilitei-
ten, zoals de nieuwe klei tennisbaan. Het wellness-centrum 
is direct verbonden met het hotel en is gelegen in het park. 
1000 m² plezier met een overdekt zwembad, fi tnessruimte, 
whirlpool, sauna, Romeins bad, Turks bad en ontspannings-
ruimte. Beautyfarm met hooi baden, verschillende soorten 
massages en schoonheidsbehandelingen. Speciale aan-
dacht voor het eten, de producten komen voornamelijk uit 
Trentino en gekweekt in onze biologische tuin. Gerenoveer-
de kamers met Wifi , lcd-tv met Sky. Binnen en buiten parke-
ren. Uitrusting voor motorrijders en fi etsers. Voor aanbiedin-
gen ga naar onze website: www.hotelsorriso. it

Via Segantini Lungolago, 14 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 707029 - Fax +39 0461 706202
info@hotelsorriso.it

www.hotelsorriso.it
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H
TLAMBASSADOR H H H S An elegant and cozy hotel in the best location of the lake 

area. Besides comfortable rooms with balconies, the ho-
tel offers a large 1800 m2 park half playground for kids 
free parking, garage and Wi-Fi in the entire hotel. The 
hotel has a new wellness center with sauna, bio sau-
na, turkish bath, Kneipp, emotion showers, tea corner, 
relaxation rooms, private spa with jacuzzi and turkish 
bath torque department, beauty treatments, and a fit-
ness room. It  also has indoor swimming pool with sun 
beds and whirlpool bench, cervical blade and an outdoor 
swimming pool with paddling pool for children, a jacuzzi 
and ample space to relax. For motorcycle and bike en-
thusiasts, there is also covered parking, a small work-
shop and laundry.
Elegant en gezellig hotel op één van de mooiste plekjes 
aan het meer. Naast comfortabele kamers voorzien van 
balkon, biedt het hotel een 1800 m2 groot park met speel-
tuin voor de kinderen, gratis parkeerplaats, garage en WiFi 
in het hele hotel. Een nieuw wellness-centrum met sauna, 
biosauna, turks bad, kneipp percours, thee hoek, ont-
spanningsruimte, privè ruimtes met Jacuzzi en turksbad 
voor koppels, schoonheidsbehandelingen,fitnessruimte. 
Binnenbad met ligbedden en hydromassage bank. Buiten 
een prachtig zwembad met kinderbad, hydromassage en 
veel ruimte met uitzicht op de omliggende bergen. Voor 
motor- fietsliefhebbers, behalve een overdekte parkeer-
plaats, is er ook een kleine werk- en wasplaats.

Viale Belvedere, 50 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 707101 - Fax +39 0461 707231
info@hotel-ambassador.it

www.hotel-ambassador.it
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H
TLIMPERIAL GRAND HOTEL H H H H The Grand Hotel was opened in 1900 and was the summer 

residence fort he Austrian imperial family. Surrounded by 15 
hectars of fields, the hotel has preserved its palace-like charm 
to date and it is the ideal place for a holiday focused on relax-
ation, nature and well-being. The Grand Hotel Imperial offers 
elegant rooms with every comfort and a restaurant where you 
can taste the delicacies of the Italian and Trentino cuisine. The 
many rooms can host banquets and meetings. The spa center is 
made of an indoor and outdoor swimming pool and whirlpool, 
Finnish sauna and Turkish bath. As the only hotel in Levico 
Terme, it has a direct line to the precious thermal spring water 
from Levico and Vetriolo with a private thermal department 
with inhalations and fangobalneotherapies treatments.

Het Grand Hotel werd geopend in 1900 en was de zomerresi-
dentie voor de Oostenrijkse keizerlijke familie. Het hotel wordt 
omringd door  een park van 15 hectare en heeft nog steeds zijn 
Koninklijke charme. Het is de ideale plek voor een vakantie in te-
ken van ontspanning, natuur en welzijn. Het Grand Hotel Imperial 
biedt elegante kamers met alle comfort voorzien, een restaurant 
waar je de lekkernijen van de Italiaanse en locale keuken kunt 
proeven. Vele zalen zijn geschikt voor vergaderingen en feesten. 
Het spacentrum bestaat uit een binnen- en buitenzwembad en 
een bubbelbad, een Finse sauna en een Turks bad. Als enige ho-
tel in Levico Terme biedt deze een directe toegang tot het ther-
male bronwater van Levico en Vetriolo met een eigen kuuroord 
met behandelingen voor inhalatie en modder therapie.

Via Silva Domini, 1 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 700512 - Fax +390461 706079
info@hotel-imperial-levico.com

www.hotel-imperial-levico.com
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Via Selva, 3 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706595 - Fax +39 0461 707600
info@hotelbellaria.it

www.hotelbellaria.it

Renovated hotel with wellness centre where you 
can find Finnish sauna, infrared sauna, steam bath, 
Kneipp bath, ice grotto, swimming pool with Jacuzzi 
and crosscurrent waves. Classic bedrooms and suites. 
Located near the large Habsburg Park. Guests can use 
a large garden with barbecue, tables and chairs where 
we organize outdoor barbecues. Meals prepared di-
rectly by the owner with traditional, local, Trentino 
dishes. See our website for special offers.

Verbouwd hotel met Beauty center en Finse sauna, 
stoombad met infrarood, kneipp bad, ijsgrot, zwem-
bad met whirlpool en stroomversnelling. Standaard 
kamers en suites. Ligt vlakbij het park van de thermen.
Gasten kunnen gebruik maken van de grote tuin met 
barbecue, stoelen, tafels en voor het houden van grill 
feesten. Keuken, door de eigenaar zelf verzorgt, met 
streeken nationale gerechten. Speciale aanbiedingen 
op onze website.

H
TLBELLARIA H H HS
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H
TLBIO HOTEL ELITE H H H S Hotel Elite has been renovated to become your Bio-Ho-

tel! Ideal for a relaxing holiday in a familiar and cosy at-
mosphere, the bio-hotel offers a wide choice of biologi-
cal products to guarantee a holiday full of physical and 
mental wellbeing. Located in a quiet area, close to the 
Thermal spa and only a few steps from the centre, it is 
equipped with comfortable rooms, wide garden and a 
private parking zone. The management is cured direct-
ly by the owners family Vettorazzi, that assures you a 
friendly hospitality all year long. You arrive as guests and 
you leave as friends, your vacation is our passion!

Hotel Elite is uw Bio-Hotel! Ideaal voor een ontspannen-
de vakantie in een comfortabele sfeer. Beschikt over een 
breedt scala aan biologische producten voor een vakan-
tie die geheel gewijd is aan lichamelijk en geestelijk wel-
zijn. Gelegen in een rustige omgeving, naast de thermen 
en op loopafstand van het historische centrum, biedt 
comfortabele kamers, een grote tuin en parkeerplaats. 
Het management onderleiding van de Familie Vettoraz-
zi, bieden warme gastvrijheid in alle seizoenen. Je komt 
als gast en vertrekt als een vriend, uw vakantie is onze 
passie!

Via Roma, 19 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706283 - Fax +39 0461 702062
info@biohotelelite.it

www.biohotelelite.it

MIN. 35,00
MAX. 85,00

MIN. 50,00
MAX. 100,00

MIN. 65,00
MAX. 120,00

MIN. 10,00
MAX. 30,00 37

76
           

37
            

              

                

10
m

  

800
m

    

CRISTALLO SPORT&WELLNESS HOTEL H H H S Rock‘ n Road! Specialists in welcoming cyclists, hik-
ers and bikers. Guided cycling and hiking tours, repair 
shop, washing zone, maps and GPS tours available. 
During the winter season 2017 the hotel has been 
renovated  with a new restaurant room and in win-
ter 2018 with 25 new rooms furnished in pine wood. 
¾ board with afternoon snacks and tastings of local 
products… freedom and its most for your active hol-
iday in Trentino!

Rock‘ n Road! Specialisten heten fietsers, motorrij-
ders en wandelaars welkom. Rondeleidingen te voet 
en met de fiets; werkplaats, wasplaats, kaarten en 
GPS-routes staan ter beschikking. Gerenoveerd in de 
winter van 2017 met een nieuw restaurant. In de win-
ter van 2018 worden 25 nieuwe kamers met dennen-
hout gerenoveerd. ¾ pension met middag snack en 
proeverij van steekgerechten... maximale vrijheid en 
welzijn voor uw actieve vakantie in Trentino!

Via G. De Vettorazzi, 2 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706427 - Fax +39 0461 706320
info@hotelcristallo.trentino.it

www.hotelcristallotrentino.it
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AL SALUS H H H Situated in an ideal and quiet area, it is immersed in 
nature very close to the spa. The rooms are equipped 
with all comforts and have lake views. Refined and 
delicious cuisine with “old-fashioned flavours”. Car 
park, tennis, large terraces and garden.

Ideaal en rustige plaats, midden in het groen, naast de 
thermen. Kamers met allerlei comfort en zicht op het 
meer. Fijne, lekkere specialiteiten volgens de “smaken 
van het verleden”. Parkeermogelijkheid, tennisbanen, 
ruime terrassen en tuin.

H
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Via Pigio, 3/5 - 38056 Levico Terme
Tel. e Fax +39 0461 706328
info@albergoalsalus.it

www.albergoalsalus.it
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PARC HOTEL DU LAC H H H S Parc Hotel Du Lac is the ideal accommodation for those 
who want to enjoy lake-life at its best: nature, relax and 
wellness in the center of Trentino region! From the new 
rooms and from the restaurant, just a few steps from the 
shore, you will enjoy a unique panorama over the lake. 
Our cuisine has a large selection of dishes for an half 
board stay; our guests can also enjoy a large continental 
breakfast buffet. On the lake terrace, at the Restaurant/
Pizzeria “La Taverna” you can also taste pizza made with 
fresh and local ingredients. Our private beach has an 
indoor and outdoor heated swimming pool, Jacuzzi and 
slide, wellness spa with saunas and organic alpine beau-
ty treatments.
Parc Hotel Du Lac is de ideale plek voor diegenen die wil-
len genieten van het meer in al haar vormen;  de natuur, 
ontspanning en welzijn in het hart van Trentino. Geniet 
van een uniek uitzicht op het meer van Levico, vanuit alle 
nieuwe kamers en het nieuwe restaurant op een paar me-
ter van de oever. Onze keuken serveert maaltijden op basis 
van halfpension met een ruime keuze aan gerechten en 
een uitgebreid internationaal ontbijtbuffet zoet en hartig. 
In het restaurant/pizzeria “La Taverna” met veranda aan 
het meer kun  je onze pizza proeven, gemaakt van ingre-
diënten vers van het huis. Ons privé strand met het ver-
warmde indoor/outdoor zwembad, whirlpool en glijbaan, 
een spa met zijn rijke sauna wereld bieden behandelingen 
met uitsluitend natuurlijke cosmetica voor volwassenen 
en kinderen.
Località Lago, 2 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706590 - Fax +39 0461 707252
info@dulachotel.com

www.trentinowellnesshotel.it 
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ARISTON H H H This hotel is located in a prime position near the 
charming lake where you can fully enjoy its unspoiled 
nature. Several itineraries along the lakeshore offer 
the opportunity of amusement or the simple pleas-
ure of walking and absorbing all the lake’s splendour. 
We look forward to your arrival so as to offer you all 
this as well as our delightful home. See you soon! 

Door haar bijzonder goede locatie direct aan het Le-
vicomeer kunt u hier van de nog ongerepte natuur en 
het sfeervolle landschap genieten. De diverse paden 
bieden bovendien de mogelijkheid om heerlijk langs 
de oevers te wandelen. We verheugen ons al op uw 
komst om u de atmosfeer en het comfort van ons hotel 
aan te bieden. Tot ziens!

Viale Belvedere, 56 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 701482 - Fax +39 0461 701851
info@ariston-hotel.tn.it

www.ariston-hotel.tn.it

H
TL

 

MIN. 44,00
MAX. 60,00

  

MIN. 53,00
MAX. 70,00

  

MIN. 69,00
MAX. 85,00

  

MIN. 15,00
MAX. 18,00

  

56
  

101
  

56
             

               

 

800
m

  

200
m



LAKES AND THERMAL SPAS | LEVICO TERME

34 | VALSUGANA & LAGORAI HOLIDAYS

B612 H H H

H
TL

Via Traversa Lido - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 700366 - Fax +39 0461 1533036
info@b612hotel.it

www.b612hotel.it
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The new B612 is an unconventional hotel, the first in 
Trentino region with a revolutionary idea of hospital-
ity and catering. 

The modern rooms are both refined and essential. 
Choose the type that suits you best for a holiday on 
Lake Levico, just a stone’s throw from the hotel. The 
restaurant and brewery Fabbrica di Pedavena offer 
the tastes of the local cuisine, hamburger gourmet 
and pizza. In the evening, the restaurant becomes a 
night club with live music and dj set.

Het nieuwe B612 is geen conventioneel hotel, dat 
een nieuw concept van gastvrijheid en gastronomie 
in Trentino brengt. De moderne en essentiële kamers 
bieden verschillende mogelijkheden voor een verbli-
jf aan het meer van Levico dat op een paar honderd 
meter ligt. In het restaurant en in de brouwerij Fabbri-
ca di Pedavena, op de begane grond, kunt u de sma-
ken van de goede lokale gerechten, hamburgers en 
pizza‘s  proeven. Als de nacht valt verandert de fabbri-
ca in een night club om haar publiek  in het weekend te 
laten genieten van live muziek en DJ set.

CONCORDIA H H H This hotel is located in a very central position just op-
posite the spa and ensures an unforgettable holiday 
in a very cosy atmosphere. It has spacious interior 
rooms, garden, terrace with bar, lift and car park. The 
excellent cuisine is prepared with great care.

Centraal tegenover het thermaal centrum vindt u 
Hotel Concordia, waar u een onvergetelijke vakantie 
in een gezellige en familiale sfeer kunt doorbrengen. 
Ruime zalen, eigen tuin, terrasje, lift en parkeerplaats. 
Nauwkeurig verzorgde keuken.

Viale Vittorio Emanuele III, 1 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706230 - Fax +39 0461 701775
info@hotelconcordialevico.it

www.hotelconcordialevico.it
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BIO GARNÌ MONDINOVO H H H The new and exclusive Hotel Garnì Bio is located 
in the panoramic area of Levico Terme. Built with 
certificated wood, it offers an non-allergenic and 
natural area. The bright living room has an amazing 
view of the valley and the mountain chains. 
Mondinovo has a biological breakfast and also some 
vegetarian options. It is the perfect home for your 
holiday to benefit in the best way in the surrounding 
location, the lakes, the thermal baths, the Lagorai 
mountain chain and the magic Arte Sella.

Het nieuwe en exclusieve Hotel Garnì Bio ligt in het 
panoramische omgeving van Levico Terme. Het hotel is 
gebouwd met behulp van Bioarchitecture technologie 
met gebruik van milieuvriendelijke materialen. De 
lichte woonkamer heeft een prachtig uitzicht op 
de vallei en de bergketen. Bij het ontbijt worden 
biologische, en veganistische producten aangeboden. 
Het is de perfecte plek om in uw vakantie te genieten 
van de omgeving, de meren, de thermale baden, de 
bergketen Lagorai en het magische Arte Sella.

Via Gedeone de Vettorazzi, 8 - 38056 Levico Terme
Cell. +39 335 5977153 
info@mondinovo.it

www.mondinovo.it
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EDEN H H H The fashion of a 1892 built hotel which is very close 
to the town centre and the spa and only 800m from 
the lake. Let you spoil from the rooms with air-con-
ditioning, refrigerator, direct telephone and Internet 
connections, satellite tv and safe. The hotel has a sit-
ting-room, conference-room and a restaurant with a 
“fin de siècle” atmosphere, complete conditioned. 
And for your well-being you can find an indoor swim-
ming pool, sauna, Kneipp therapy, steam shower and 
a beauty centre. We wait for you in Valsugana! Visit 
our website www. eden-hotel.com to discover all our 
offers.

Beleef de betovering van een hotel uit 1892 naast de 
thermen, enkele stapjes afstand van het centrum en al-
léen 800 meter van het meer. U wordt verwend in onze 
kamers, alle met airco, rigobar, telefoon, modem–aans-
luiting, sat TV, haardroger en kluisje. Vergaderzalen ter 
ontmoeting, conference room en restaurant–zaal, alle 
in Jugendstil decor en alle met airco. En voor Uw welzijn 
mag U keuzen: overdekt zwembad, sauna, Kneipp–par-
cous, verdamping–douches en beauty–center. We wach-
ten op U in het Valsugana! Op onze Website: www. eden-
hotel.com kunt U alle aanbiedingen nakijken.

Viale Vittorio Emanuele, 14 - 38056 Levico Terme
Tel +39 0461 706103 - Fax +39 0461 706680
info@eden-hotel.com

www.eden-hotel.com
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DOLOMITI H H H The hotel Dolomiti is family managed. Immersed in 
nature, situated 300m from the lake and 800m from 
the centre and the spa. It boasts a park, swimming 
pool and a large car park. There is also an transfer by 
bus to the centre and the spa for free.

Hotel Dolomiti is een familiebedrijf en bevindt zich 
middenin het groen. Eigen park, zwembad, ruime par-
keerplaats, slechts 300 meter van het meer en 800 
meter van het centrum en de Thermen. Gratis shuttle 
bus naar het centrum en de thermen.

H
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Via Traversa Lido, 8 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706022 - Fax +39 0461 700505
hoteldolomitilevico@libero.it

www.hoteldolomitilevico.com
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FAMILY HOTEL PRIMAVERA H H H Hi guys! The Family Hotel Primavera is perfect for 
you: small beds, strollers, changing tables, din-dins, 
baby bottle, high chairs, bibs, washing machine and 
dryer, baby carriers backpacks.. We have everything 
you need! It offers also 1000m2 of playing area (in-
side and outside) with pool, playground and enter-
tainment. What are you waiting for?

Hallo Kinderen! Bij Family Primavera is een kleine we-
reld op maat voor jullie: kinderbedjes, kinderstoelen, 
commodes, babyflessen, slabbetjes, flessenwarmers, 
wasmachine en droger, kinderdraagzak ... wij bieden 
dit allemaal! Op de 1000 m2 binnen- en buitenspeel-
ruimte (zwembad, speeltuin met en Piraten galjoen, 
speelkamer) ben je de hoofdrolspeler van leuke spel-
letjes met onze babysitters. Animatie met clown, to-
venaar, speelgoed en creatieve Workshops. Klaar voor 
het avontuur?

www.familyhotelprimavera.com
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Via Claudia Augusta, 3 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706193 - Fax +39 0461 706376
info@familyhotelprimavera.it

DANIELA H H H Recently renovated is the hotel ready to satisfy all 
the needs of its guests offering a warm a friendly 
and familiar atmosphere. In a sunny and quiet posi-
tion with comfortable and bright rooms it is ideal to 
spend your holidays full of relax and well-being. Be-
yond it boasts a private garage, mountain bikes and a 
garden with tables, deck-chairs and Whirlpool.

Recent gerenoveerd, biedt het hotel met haar vriende-
lijke en familiaire sfeer alle faciliteiten om aan de wen-
sen van de gasten  tegemoet te komen. De kamers zijn 
licht en comfortable en het hotel bevindt zich op een 
zonovergoten en rustige locatie. Oftewel de ideale 
plaats om een vakatie in het teken van ontspanning 
en vermaak door te brengen. Eigen parkeerplaats, ga-
rage, mountainbikes en tuin met ligstoelen, tafels en 
whirlpool.

Viale Venezia, 3 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706213 - Fax +39 0461 708158
info@hoteldaniela.it

www.hoteldaniela.it
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FLORIDA H H H The hotel Florida is located in a unique setting in a 
quiet oasis by the lakeshores. Here can guests dis-
cover various opportunities to fill their holiday with 
activities and interests. The professionalism of the 
owners ensures a comfortable stay. 

Middenin een onvergelijkelijk landschap staat aan de 
oever van het meer hotel Florida. Hier wordt uw va-
kantie met allerlei interessante activiteiten een bele-
venis! De professionaliteit van Familie Arnoldo garan-
deert u een prettige vakantie.

Via Segantini, 20 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706400 - Fax +39 0461 706132
info@floridahotel.it

www.floridahotel.it
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LEVICO H H H Located near the Spa, in a quiet area, private garden 
and parkplace. Rooms have lakeview. WiFi broad-
band. The cuisine is directly overseen by the owners 
with Trentino and international specialties and a rich 
vegetable buffet. Special services and a road-book 
for riders and bikers. Mountain-bike-use for free. 
Evening programme with entertainment.

Nabij de Thermen en midden in het groen gelegen ho-
tel, waar men geniet van rust met eigen tuin en par-
keerplaats. De kamers met uitzicht. De keuken staat 
onderleiding van de eigenaren, waar zowel streek- als 
internationale gerechten en een uitgebreidt salade-
buffet verkrijgbaar zijn. Speciale faciliteiten en een 
routeboek voor motorrijders en fietsers. Gratis gebruik 
van mountainbikes. Animatie programma’s met mu-
ziek en cultuur en veel vermaak. 

Via Vittorio Emanuele III, 54 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706335 - Fax +39 0461 701760
info@hotellevico.com

www.hotellevico.com
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LIBERTY H H H Our hotel is located near the Thermal establishment, 
just a stone’s throw from the city center. We offer a cozy, 
familiar atmosphere and put particular attention to the 
cuisine: we do not offer only traditional dishes of our ter-
ritory but also vegan, vegetarian and certificated gluten 
free dishes. Our rich buffet breakfast is one of the most 
appreciated services from our guests. You can also enjoy 
some relaxing moments thank to our wellness center. 
Mountain bikes and E-bikes rental is available. Visit our 
website www.hotelliberty.it : here you will find all the 
offers and news.

Wij bevinden ons naast de Thermen en op slechts enkele 
passen van het centrum. We bieden een gezellige, ver-
trouwde en goed verzorgde comfortabele omgeving, met 
veel aandacht voor de keuken, die, naast de streekgerech-
ten van ons gebied, ook veganistische en glutenvrije ge-
rechten biedt. Ons uitgebreide ontbijtbuffet met eigenge-
maakt gebak is één van de meest gewaardeerde services 
door onze gasten. Er is de mogelijkheid om jezelf te laten 
verwennen in ons wellness centrum, met speciale behan-
delingen. Mountainbikes zijn beschikbaar en elektrische 
fietsen kunnen worden gehuurd. Bezoek onze website op 
www.hotelliberty.com  waar je al onze persoonlijke aan-
biedingen en nieuws kunt vinden.

Viale Vittorio Emanuele III, 18 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 701521 - Fax +39 0461 701818
Long/lat: N:45.01473° - E: 11.29623°
info@hotelliberty.it

www.hotelliberty.it

H
TL

 

MIN. 35,00
MAX. 70,00

  

MIN. 45,00
MAX. 80,00

  

MIN. 56,00
MAX. 90,00

  

MIN. 15,00
MAX. 25,00

  

32
  

69
 

32
            

            

20
m

  

500
m

LUCIA H H H Welcome to the Hotel Lucia, in the centre of Levico 
Terme, with a pedestrian entrance on Viale Dante 
Alighieri and an entrance for vehicles at Via Roma, 
n. 20. Thanks to our central position, we are really 
close to the spa facilities located a short walk away. 
Much more than a Thermal spa holiday: hiking, bik-
ing, relax on lake Levico, awarded with the Blue Flag 
of Europe. Family run management guarantees a fa-
miliar atmosphere. For over 50 years, one small word 
encompasses all the happiness of looking after you 
here… Welcome!

Hotel Lucia Ligt in het hartje van Levico Terme, met 
toegang voor voetgangers in de viale Dante Alighieri 
terwijl auto‘s in Via Roma toegang hebben. Naast de 
thermen, trekking, fiets routes en ontspanning aan 
het schone meer met de blauwe vlag van Europa, 
staat de directie van de van de accommodatie garant 
voor een familiare sfeer. U mag onder onze classic, 
elegance en deluxe kamers kezen. In 2004 hebben we 
ons 50ste verjaardag gevierd!

Viale Roma, 20 - 38056 Levico Terme
Tel +39 0461 706229 - Fax +39 0461 708148
info@luciahotel.it

www.luciahotel.it
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SCARANÒ H H H The Hotel Restaurant with swimming pool, situat-
ed in a quiet and isolated position, offers a splendid 
view over the valley and proposes typical and inter-
national cuisine. Large private car park.

Hotel-restaurant met zwembad op een rustige en 
geïsoleerde plaats met een prachtig uitzicht over de 
vallei. Keuken met streek- en internationale gerech-
ten. Ruime privé parkeerplaats.

Via per Vetriolo, 86 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706810 - Fax +39 0461 701733
info@hotelscarano.it

www.hotelscarano.it
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SPORT H H H The hotel has been renovated in 2012. The hotel is a 
must in dog-friendly, fishing and mountain bike hol-
idays. It is possible to book with discount prices on 
the hotel official website.

Hotel gerenoveerd in 2012, gespecialiseerd in vakan-
tie met de hond, om te vissen, of met de mountainbike. 
Mogelijkheid tot directe boeking met kortingen op de 
website van het hotel

Via Segantini, 4 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706297 - Fax +39 0461 707826
info@hotelsport.it

www.hotelsport.it
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VEZZENA H H H Hotel Vezzena is located 1404 m high above sea 
level, in a fresh and dry climate, gently surrounded 
by a breathtaking nature. It offers an incredibly high 
amount of outdoor activities, fot those who are look-
ing for an active kind of holiday. Mountainbike excur-
sions, orienteering, naturalistic walks discovering 
the fortresses of the 1st World War are only some 
of the things Vezzena Upland offers. Typical Trenti-
no and Mediterranean cuisine. Just a 1 minute walk 
from the slopes of nordic ski and from the ski area. 
Snowshoes and ski rental inside.

Gelegen in een rustige omgeving, omgeven door prach-
tige weiden en besneeuwde bossen in de winter,  ideaal 
voor degenen die een vakantie van rust en ontspanning 
willen. Gelegen op 1404 m. hoogte waar je mountainbike 
tochten kunt maken, wandelingen naar de beroemde 
forten uit de Eerste Wereld Oorlog, de bergboerderij-
en  bezoeken. Het hotel is van alle comfort voorzien, 51 
kamers met: TV, telefoon, lift, solarium en voetbalveld. 
Twee ruime restaurantzalen, ideaal voor banketten, re-
cepties en bruiloften, taverne met open haard, tv-lounge 
en leeszaal. Traditionele gerechten met een zorgvuldige 
selectie van wijnen, voldoende parkeergelegenheid en 
overdekte garage, berging voor ski‘s.
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Strada dei Forti, 2 - Località Passo Vezzena - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0464 784197 
info@hotelvezzena.com  

www.hotelvezzena.com

VILLA FLORA H H H Hotel Villa Flora is in Levico Terme, in the middle of 
Valsugana. Thanks to its position, not so far from the 
railway station, it permits to visit the most important 
and beauty places of the city in few minutes: the 
centuries old Habsburg Park, the old town, the ther-
mal baths, the lake. The hotel offers a wide choice of 
rooms, which are suitable in order to satisfy every re-
quirement of the customers. Every room is equipped 
with private baths with shower or bathtub, hairdryer, 
phone, TV and safe. 

Hotel Villa Flora is rustig gelegen in het centrum van 
Levico Terme, niet zo ver van het station, het eeu-
wenoude Habsburg-park, de thermen, en het meer. 
De kamers zijn uitgerust met een eigen badkamer, 
haardroger, satelliet-tv, kluis, telefoon en balkon. Er is 
ook een spa, een verwarmd zoutwaterzwembad, een 
privépark en gratis parkeergelegenheid.

Via Carlo Tonelli, 31 - 38056 Levico Terme
Tel. +39 0461 706311 - Fax +39 0461 709462
info@albergovillaflora.it

www.albergovillaflora.it
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