Camping
In het groene landschap van Roncegno Terme op 535 m. hoogte hebben wij op ons terrein een gedeelte voor kampeerders gecreëerd. De 15 staanplaatsen kijken uit op het mooie dal van Valsugana en zijn voorzien van water,
stroom en afvoer. Behalve het moderne sanitair vindt u er ook een kookgelegenheid, een wasruimte, een gemeenschappelijke zaal en een overdekt terras met tafels en 3 barbecue’s, waar de gasten gebruik van kunnen maken. De
camping is geopend van 1/1 tot 8/1; van 1/4 tot 5/11; van 8/12 tot 17/12; vom 27/12 al 31/12.

Azienda Agricola e Agrituristica
Montibeller Valter

PRIJSPERIODE EN MAANDEN VAN TOEPASSING

STAANPLAATS
CAMPER, CARAVAN
ROULOTTE

STAANPLAATS
TENT

VOLWASSENE

KIND
(3-12 ANNI)

CAMPER
SERVICE

Periode van 1/6 tot 15/7
dal 1/9-31/12

€ 8,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 2,00

€ 5,00

Periode van 16/7 tot
31/8

€ 10,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 4,00

€ 5,00

Kinderen 0-2 jaar zijn gra/s. Vertrek: De staanplaatsen moeten op de dag van vertek uiterlijk om 10.00 uur verlaten
worden, mits van te voren anders overeengekomen met de direc/e.

Azienda Agricola e Agrituris/ca Mon/beller Valter
Via Prose 1, 38050 Roncegno Terme (TN)
Tel. 0461/764355, Fax 0461/773349, info@agriturmon1beller.it
www.agriturmon1beller.it—Piva: 00989 08 0221
Per informazioni:

www.nordpetroli.it

...Il tuo distributore amico

Algemene Voorwaarden 2017

Restaurant

Kamers - Appartementen
Onze kamers zijn gelegen in een uitstekende panoramische posi/e op de Valsugana. Ze hebben allemaal een eigen
badkamer en tv. De appartementen bestaan uit een slaapkamer, woonkeuken, badkamer, bergruimte, TV. Wasmachine en droger medaille. Strijkijzer en strijkplank beschikbaar.
CHECK IN (aankomst): 13.00— 18.30.
CHECK OUT (vertrek): 10.00.
Mits van te voren overlegd, kan de kamer of het appartement buiten deze /jden bezet blijven voor een supplement
van 25,00 euro. De aangegeven kamerprijs is per kamer inclusief ontbijt. De prijzen voor de appartementen zijn
per dag. Het 3e en 4e toegevoegde bed is alleen voor kinderen t/m 12 jaar bedoeld. Een kinderbedje voor kinderen
t/m 2 jaar is op aanvraag beschikbaar voor de aangegeven prijs inclusief beddengoed. De appartementen prijs is
exclusief ontbijt.
PRIJSPERIODE EN MAANDEN VAN TOEPASSING
LS (laagseizoen): Vanaf 7 januari to 14 juli 2017, Van 01 september to 23 december 2017.
HS (hoogseizoen): vanaf 15 juli 2017 to 31 augustus 2017 Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar.
Prijzen in LS zijn geldig voor een verblijf in een appartement of een tweepersoonskamer voor minimaal 3 nachten.
Een tot twee overnach/ngen in rekening gebracht tegen het tarief HS.
Dagprijzen logies met
ontbijt

LS

HS

1 persoon

€ 38,00

€ 40,00

2 personen

€ 62,00

€ 70,00

3 persone

€ 77,00

€ 85,00

APPARTEMENTEN

LS

HS

1 persoon

€ 35,00

€ 40,00

2 personen

€ 45,00

€ 60,00

PRIJZEN halfpension en volpension:
prijzen per persoon
per dag

LS

HS

Halfpension

€ 45,00

€ 49,00

Volpension

€ 58,00

€ 62,00

Extra's Kamer:
Extra bed: € 15,00 per persoon per dag in alle periodes
Extra's appartementen:
3_ed 4_bed: € 10,00 per persoon per dag in alle periodes.
Linnen: Huur van beddengoed en handdoeken per persoon per eenheid (op aanvraag) € 7,00
Kinderbed: 0-2 jaar per dag € 5,00
Ontbijt: in het restaurant per persoon € 7,00
VERPLICHTE EXTRA KOSTEN VOOR DE APPARTEMENTEN:
Eindreiniging verplicht: € 20,00
TAX VERPLICHTE € 0,70 per dag per persoon ( met uitzondering van kinderen onder de 14 )

De keuken wordt door onze familie zelf verzorgd. Elke dag kun je kiezen uit 3 voorgerechten en 3 hoofdgerechten met bijgerechten. De gerechten worden klaargemaakt met producten van ons eigen boerenbedrijf en van
andere regionale bedrijven. Reserveer elke dag je eten vòòr 17.00 uur! Een dag per week, alleen in de
zomermaanden, een gezamelijke barbeque buiten.

Prijzen voor mensen die
exclusief drankjes

A

B

C

D

Prijs

€ 15,00

€ 11,00

€ 10,00

€ 20,00

voorgerecht met
bijgerechten,
dessert

voorproever,
voorgerecht,
hoofdgerecht met
bijgerechten,
dessert

Wat is inbegrepen

voorgerecht,
hoofdgerecht met
hoofdgerecht met
bijgerechten,
bijrechten en
dessert
dessert

Het restaurant is ook voor het publiek geopend met de volgende openings1jden: LUNCH: van maandag t/m vrijdag en
zondag, van 12.00 tot 13.30 uur. DINER: zaterdag en zondag,
van 19.00 tot 20.00 uur, reserveren verplicht. Voor gasten die
niet bij ons logeren gelden de prijzen per gerecht van de
prijslijst.

Wellnesscentrum
Op onze boerderij kun je ook heerlijk relaxen met de geuren van de natuur van de Lagorai. Ons wellness centrum biedt de volgende mogelijkheden:
Hooibad Lagorai: Dit wordt uitgevoerd d.m.v. een verpakking met verwarmd hooi. De behandeling duurt circa
20 minuten en daarna blijf je je nog een /jdje ontspannen liggen. € 30,00 a personen.
Alpenbad: ZiGend in een nis geniet je van de warmte en de geur van het hooi rondom je. Tijdsduur 24 minuten. €12,00 a personen
Aromabad: In een speciale whirpool, die ook wel het “bad van de Keizer” wordt genoemd, ontspan je in een aangenaam bad van kruiden en bloemen van onze eigen land.
De behandeling duurt 20 minuten. € 26,00 a personen.
Aromasauna: De sauna wordt verwarmd op 50° C. en krijgt een voch/gheidsgraag van
100%. Je ademt de aroma’s van onze eigen land in, die op een stoof geplaatst worden.
€ 15,00 a peronen
Idromassaggio: €.12,00 pro Person
Voor de behandelingen wordt hooi gebruikt dat aMoms/g is van de weiden op 1500 m
hoogte in de bergen van de Lagorai en verder biologische kruiden die ons bedrijf zelf
teelt. Tijdens de hele behandeling word je gevolgd door ons vakkundig en vriendelijk
personeel, dat er voor zorgt dat het maximale resultaat voor je geestelijke en lichamelijke welzijn bereikt wordt.

