KATALOG OFERT PROWINCJI BRESCIA
AGENZIA INCOMING (CAŁA PROWINCJA)
BRESCIATOUR INCOMING www.bresciatour.it

Bresciatour Incoming – Agencja Turystyczna i Tour Operator – we własnej ofercie turystycznej proponuje
enogastronomię, wycieczki kulturalne i turystykę aktywną po Brescii i prowincji, w malowniczych
miasteczkach, na jeziorach Garda i Iseo, w dolinie Camonica i na zamówienie w innych miejscowościach.
Jest związana z Stowarzyszeniem Szlaków Winnych „Colli Longobardi”. Siedziba w Brescii i oddział
Desenzano oferuje wypożyczalnię rowerów dla osób indywidualnych i grup.

BRESCIA CITTA’
HOTELS BRESCIA www.hotelbrescia.eu

Stowarzyszenie hotelarzy Brescii i okolice: 3000 miejsc noclegowych w hotelach luksusowych 5gwiazdkowych i w 4 i 3-gwiazdkowy gdzie można znaleźć miłą i rodzinną atmosferę dla grup jak i dla rodzin i
gości indywidualnych. Nasza gościnność, troskliwość i profesjonalizm personelu jest w stanie zaoferować
odpowiednie rozwiązania do potrzeb biznesmenów i turystów. Hotele w Brescii oferują międzynarodowe
standardy hotelarskie, które się wyróżniają włoską życzliwością.

LAGO DI GARDA
STOWARZYSZENIE HOTELARZY I RESTAURATORÓW w SIRMIONE www.sirmionehotel.com

Gościnność w Sirmione łączy się z rozmaitością piękna przyrody i bogactwa całego terytorium. Życzliwość,
uprzejmość i przedsiębiorczość ludzi, są atutami szczerej i prawdziwej gościnności, którą można znaleźć w
rzeczywistości reprezentowanej przez 126 obiektów infrastruktury (67 hoteli, 9 rezydencje, 1 Kemping, 1
miejscowość turystyczna, 1 Golf Resort, 47 restauracji), które są członkami stowarzyszenia.

CHERVO' GOLF HOTEL SPA I RESORT www.chervogolfsanvigilio.it

Nowy San Vigilio Chervò Golf Hotel Spa & Resort znajduje się w miejscowości Pozzolengo, pomiędzy
przepięknymi okolicami Sirmione i Desenzano, w kontekście wzgórz morenowych, w pobliżu jeziora Garda i
najpiękniejszych północnych włoskich miast. San Vigilio oferuje emocje na 360 °, oferując różnorodne
usługi. Golf, Hotel – 75 pokoi elegancko urządzonych, sale konferencyjne i na imprezy, restauracja, SPA,
centrum sportowe, siłownia, basen.

CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA www.rivieradeilimoni.it

Konsorcjum Promocji okolicy Brescia i jeziora Garda. 5-4-3-2-gwiazdkowe hotele, rezydencje, kempingi, B &
B, agroturystyka. Propozycja aktywnych, enogastronomiczych i kulturalnych wakacji.

HOTEL DU PARC SIRMIONE 4* www.hotelduparcsirmione.it

Hotel znajduje się na pięknym półwyspie Syrmione, tylko 2 km od starówki i zamku Scaligero. Spokojne
położenie i nowoczesny komfort oraz restauracja oferująca bogaty jadłospis to cechy charakteryzujące
Hotel Du Park. 93 pokoje z widokiem na jezioro lub ogród, wyposażone w lodówki, telewizję satelitarną,
Internet, sejf , telefon , suszarkę oraz klimatyzację. Do dyspozycji klientów jest również piękny basen i
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garaż. Położenie hotelu pozwala na spędzenie urlopu nie tylko na odpoczynku w przepięknym miejscu ale
również na zwiedzaniu okolicznych miast (tak jak Verona lub Brescia) . Łatwy dojazd i dużo atrakcji
turystycznych uprzyjemnia pobyt nad jeziorem Garda.

HOTEL SAVOY PALACE 4* www.savoypalace.it
Położony w jednej z najbardziej malowniczych miejscowości nad jeziorem Garda, elegancki hotel został
całkowicie odnowiony w 1999 roku utrzymując pierwotny styl secesyjny. Hotel znajduje się bezpośrednio
nad jeziorem, z ogrodem gdzie znajdują się wielowiekowe drzewa, posiadający 60 pokoi różnych kategorii,
elegancko urządzone i wyposażone ze wszystkimi udogodnieniami i prawie wszystkie z widokiem nad
jeziorem. Restauracja "Angelo Landi" serwuje specjały kuchni międzynarodowej i krajowej, jest dostępna na
wesela, bankiety i imprezy aż do maksimum 200 osób. Do dyspozycji gości są: basen, siłownia, jacuzzi,
sauna, łaźnia turecka, centrum wellness. Tenis, golf w pobliżu.

PALACE HOTEL DESENZANO 4* www.palacehoteldesenzano.it
Elegancki Hotel czterogwiazdkowy nad jeziorem Garda, 85 pokoi, niedawno zbudowany z materiałów
najwyższej klasy, wyróżniający się marmurami pochodzącymi z wielu zakątków świata, klasyczna
architektura z nowoczesnymi wykończeniami. Hotel znajduje się w połowie drogi miedzy pięknym
półwyspem Syrmione (znanym ze słynnych term ) a miasteczkiem Desenzano ( z wieloma lokalami i
restauracjami otwartymi do wieczora). Hotel otoczony jest pięknym ogrodem, posiada również dwa baseny
w tym jeden z nich z widokiem panoramicznym na jezioro i znajduje się na ostatnim piętrze. Do dyspozycji
klientów jest nowoczesne Spa oraz sale konferencyjne komfortowo wyposażone. Hotel nie posiada
restauracji.

RESIDENCE ALEXANDRA STAY www.alexandrastay.com
W pięknym mieście Sirmione (nad unikalnym półwyspem Jeziora Garda) umieszczonym nad jeziorem,
znajduje się ten mały, elegancki, rodzinny hotel, który oferuje wyjątkową gościnność. Klimatyzacja, winda,
duży parking, garaż, basen, prywatna plaża z pomostem i ogród. Apartamenty jedno- dwu i trzypokojowe z
kuchnią, duży przestronny balkon z widokiem na jezioro. Można wybrać wśród 3 rodzajów apartamentów,
w zależności od gustu, ale przede wszystkim potrzeb: eleganckie, komfortowe, basic.

RESIDENCE SAN ROCCO www.residencesanrocco.it
Ten Residence jest położony na wzgórzu, w otoczeniu drzew oliwnych, oferuje piękne widoki nad jeziorem.
Restauracja, znajdująca się przy murach starego klasztoru, oferuje tradycyjne dania, tak jak domowy
makaron i ryby z jeziora. Szeroki prywatny basen z tarasem gdzie można się opalać, otoczony zielenią, taras
panoramiczny, ogród z miejscem do grillowania. Apartamenty jedno i dwuosobowych i pokoje z
częściowym wyżywieniem. Degustacje oliwy z oliwek i produktów lokalnych z wizytą do rodzinnego młyna.

VILLAGGIO TURISTICO VO’ www.voit.it
Położony przy promenadzie Desenzano, oferuje zakwaterowanie w pokojach, apartamentach i domkach z
widokiem na jezioro, znajduje się na terenie dużego parku, w odległości 1500 m od centrum, w jednym z
najpiękniejszych miejsc nad jeziorem Garda. Znajduje się na wzgórzu i 100 metrów od plaży, a częściowo
bezpośrednio nad jeziorem, z tunelem, który łączy dwa obszary. Basen, restauracja, park i plac zabaw dla
dzieci, przystań dla łodzi (mały port ze specjalnymi cenami dla gości).

BLU HOTELS www.bluhotels.it
Blu Hotels to sieć hoteli, która ma 23 obiekty na terytorium Włoch, to pierwsza firma w branży rozrywki w
naszym kraju.
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Sieć posiada prestiżowe hotele położone w urokliwych miejscach, takich jak jezioro Garda, Toskania,
Sardynia, Sycylia, Apulia, Kalabria i na obszarach górskich w Misurina / Cortina, Adamello / Tonale, Val
Senales i Folgaria , grupa docelowa to rodziny z dziećmi, oferują też wakacje personalizowane, które są dla
klientów gwarancją udanej wakacji.

LAGO D’IDRO e VALLE SABBIA
AGENCJA TURYSTYCZNA VALLE SABBIA I JEZIORO IDRO www.vallesabbia.info
Agencja koordynuje i promuje działania i wydarzenia w tym terytorium, gdzie można znaleźć hotele i sieci
hotelowe, małe, średnie i rodzinne hotele, kampingi, zwłaszcza nad jeziorem Idro, B & B i rezydencje
turystyczne. W tej miejscowości można wypocząć w nieskalanej przyrodzie i uprawiać wiele sportów:
trekking, wspinaczka, kolarstwo górskie, sporty wodne (windsurfing, kite surfing, żeglarstwo ...),
wędkarstwo.

LAGO D’ISEO e FRANCIACORTA
BORGO SANTA GIULIA www.borgosantagiulia.it
Borgo Santa Giulia oferuje: - Restauracje „Santa Giulia” gdzie można zjeść dania, które różnią się w
zależności od pory roku lub mogą być przygotowane na życzenie naszych klientów - Relais delle Vigne, 7
klasycznych pokoj i 3 apartamenty z salonem i małe piwnice na wino - Winnica Vignenote gdzie
produkujemy wina DOCG Franciacorta metodą klasyczną. Możliwość wizyty i degustacje razem z
degustatorem (znawcą win).

HOTEL ARABA FENICE 4*www.arabafenicehotel.it
Hotel - nad jeziorem Iseo - znajduje się w strategicznym miejscu, bo blisko lotnisk i miast północnych
Włoch. Obiekt jest w stylu secesyjnym z pierwszej połowy XIX wieku, związany ze stowarzyszeniem "Domy
historyczne", piękny i od niedawna odrestaurowany. Hotel wyposażony jest w stację dokującą do
cumowania łodzi, basen z solarium przy jeziorze. Pokoje wyposażone w tradycyjnym stylu włoskim,
dźwiękoszczelne i z nowoczesnymi udogodnieniami. Obfite śniadanie w formie bufetowej serwowane na
tarasie nad wodą. American Bar, restauracja (wymieniony w przewodnikach Michelin).

HOTEL RIVALAGO 4* www.rivalago.it
Boutique 4 * Hotel nad jeziorem Iseo, idealny na romantyczne wakacje. Hotel znajduje się z widokiem nad
Monte Isola i w pobliżu przystani promowej.

PIANURA BRESCIANA
FONDAZIONE PIANURA BRESCIANA www.palazzocigolamartinoni.it / www.pianurabresciana.com
Fundacja Równina Bresci jest to organizacją non-profit, która promuje obszar o tej samej nazwie na
południu Bresci. Siedziba Fundacji znajduje się w zabytkowym budynku „Cigola Martinoni”, prawdziwy
"pałac smaku", gdzie organizują się inicjatywy aby odkryć nowe smaki i imprezy enogastronomiczne,
kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Obszar znajduje się blisko jezior Garda i Iseo (około 35 minut od hotelu)
i stanowi doskonałą okazję dla włoskich i zagranicznych turystów. Fundacja wraz z innymi partnerami,
organizuje wyjazdy i wycieczki tematyczne.
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VALLE CAMONICA
CONSORZIO ADAMELLO SKI www.adamelloski.com
Jednym z najbardziej popularnych ośrodków narciarskich w Alpach, położony między Lombardia i Veneto:
100 km tras, 30 wyciągów, 44.000 osób przewożone co godzinę - 1 Snowboard Park: Adamello Freestyle
Arena. 100% gwarancji śniegu dzięki armatkom śnieżnym. Trasy zjazdowe o zróżnicowanym stopniu
trudności od 1155 m do 3016 m na lodowcu Presena. Adamello Ski ma swoje centrum w Pontedilegno Tonale, a to oznacza również: narty biegowe, narty rajdowe (free riders), alpinizm, narciarstwo alpejskie,
skutery śnieżne i wędrówki na rakietach śnieżnych, wodospady z lodu. 65 hoteli różnych kategorii (2-3 i 4gwiazdkowe) i 12 rezydencji, domy do wynajęcia dla grup, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkoły
narciarskie, skipassy narciarskie, prywatne transfery z lotnisk. Konsorcjum promuje i sprzedaje każdy
produkt w okresie zimowym jak i letnim.

HOTEL CHALET AL FOSS 3* www.hotelchaletalfoss.it
Blisko Vermiglio, 6 km od Passo del Tonale, nasz hotel położony jest w cichym i słonecznym ośrodku, latem
otoczony zielenią, a w zimę śniegiem, bezpłatny autobus do stoków narciarskich w Passo del Tonale, i blisko
od szlaków dla biegów narciarskich Velon Stavel. 49 pokoi (standardowe i superior) z balkonem. Demeter
spa z krytym basenem, pomieszczenie na relaks, kąpielisko Kneippa, sauna na zewnątrz, masaże.

RESIDENCE CLUB PONTE DI LEGNO **** www.residencepontedilegno.it
73 apartamenty o różnych kategoriach. W tym samym budynku znajduje się bar / restauracja, supermarket,
apteka, sklep sportowy i Spa. Znajdujący się 150 metrów od stoku, blisko centrum i kilka szlaków
turystycznych. Oferty z skipassamy narciarskim w cenie, apartamenty, B & B i obiadokolacja & Residence
Adamello Resort www.adamelloresort.com

RESIDENCE ADAMELLO RESORT www.adamelloresort.com
Znajdujący się 150 metrów od stoków, rezydencja posiada 72 apartamenty o różnych metrażach, wszystkie
obsługiwane przez dwie windy, i każdy z własnym balkonem lub tarasem. Udogodnienia: centrum wellness
z sauną, sauna na promieniowanie podczerwone, łaźnia turecka, emocjonalny prysznic, prysznic solarny,
jacuzzi, pomieszczenie na relaks, bar, sala gier, sala konferencyjna i parking.
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