
’s Werelds meest indrukwekkende panorama’s, 
380 pistekilometers, oneindig veel zonuren, 
150 moderne skiliften, spectaculaire afdalin-
gen, fantastisch eten en dat alles met maar 
één skipas. Dat is Skirama, gelegen in het 
westen van Trentino. Dit immense skigebied 
bestaat uit meerdere kleine skidomeinen met 
elk een eigen specialiteit. De grote overeen-
komst? Ze delen de prachtige ligging in twee 
natuurparken. Uitzicht op de mooie Brenta 
Dolomieten, Unesco werelderfgoed, is hier 
eerder regel dan uitzondering. 

Compleet Skirama
De Superskirama-pas geeft toegang tot maar 
liefst acht skigebieden. Sommige gebieden 
zijn met elkaar verbonden door pistes en 
skiliften, voor andere stap je in de trein, 
auto of bus. Het grootste aaneengesloten 
skigebied is Campiglio Dolomiti di Brenta, met 
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida 
en Marilleva. Dit gevarieerde skigebied telt 
61 hypermoderne liften, 5 snowparks en 150 
goed geprepareerde pistekilometers waar 
beginners en doorgewinterde wintersporters 
zich helemaal kunnen uitleven. Met de 
sneeuwzekerheid zit het namelijk ook wel 
goed: ruim 90% van de pistes in Skirama 
is voorzien van sneeuwkanonnen, een witte 
Kerst (en krokus) is dus gegarandeerd.

Madonna di Campiglio 
In het hart van Skirama ligt Madonna 
di Campiglio, een dorp met onvervalste 
Italiaanse flair. Je vindt er super-de-luxe 
hotels, high-class winkels van bekende 
Italiaanse modemerken en uitstekende 

restaurants. Wanneer je hier in een van de 
vele sterrenrestaurants geproefd hebt van 
de verfijnde Italiaanse keuken en uitgebreide 
wijnkaart, wil je nooit meer terug naar de 
bratwurst en het bier. De pistes van Madonna 
di Campiglio bieden mooie panorama’s op de 
Brenta Dolomieten en gaan van easy blauw 
tot de extreme 3-Tre piste waar regelmatig 
World Cup-afdalingen worden gehouden.

Pinzolo
Vanuit Madonna di Campiglio brengt de 
Pinzolo Campiglio Express je in 16 minuten 
naar de top van Doss del Sabion op 2.100 
meter hoogte, die een weids uitzicht biedt 
op de Dolomieten en aan de voet ligt van 
het charmante dorp Pinzolo. Het skigebied 
van Pinzolo is wellicht niet zo groot en 
bekend, maar mag je zeker niet overslaan. Al 
is het alleen maar om de Tulot piste van je 
bucketlist af te strepen. Deze afdaling vraagt 
om techniek, ritme en volledige controle. 
Sommige stukken hebben een hellingsgraad 
van zeventig procent, goedgeslepen staal-
kanten zijn dus een vereiste! En dankzij de 
state-of-the-art skiliften in Pinzolo sta je zo 
weer boven aan de piste om aan je volgende 
run te beginnen. 

Folgarida – Marilleva
Folgarida – Marilleva is een zeer compleet 
skigebied binnen Skirama, waar voor elk 
niveau en elke leeftijd wel een piste te 
vinden is. Terwijl tieners zich uitleven in het 
moderne Marilleva Snow Park, kunnen de 
allerkleinsten leren skiën in het Family Park 
in Folgarida en worden de ouders uitgedaagd 

SPOTGUIDE

PANORAMISCH  
SKIRAMA 
SKIËN MET ITALIAANSE FLAIR
Tekst: Sophie Bennink

Verscholen achter het Oostenrijkse hooggebergte, ver weg  
van het massatoerisme, de bierpullen en de schnitzels, ligt  
een winters walhalla voor rustzoekers, fijnproevers en levens- 
genieters: Skirama Dolomiti. We maken een safari langs de 
hoogtepunten van het sprookjesachtige visitekaartje van 
Noord-Italië. 

GROOT

De pistes in Skirama zijn 
zo veelzijdig als de dorpen 
eromheen. De grote over-
eenkomst: het prachtige 
uitzicht.
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Wanneer je hebt geproefd  
van de verfijnde Italiaanse 
keuken, wil je nooit meer 
terug naar de bratwurst
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op de zwarte pistes. En tussendoor komt de 
hele familie samen om te genieten van een 
traditioneel Italiaans gerecht in een van de 
vele sfeervolle berghutten. Nog zo’n voordeel 
van skiën in het Italiaanse Skirama: langs de 
pistes kun je voor weinig geld heerlijk eten. 

Pejo
Rustzoekers kunnen hun hart ophalen in Pejo. 
Dit eeuwenoude kuuroord ligt verstopt aan 
het einde van Val di Sole (de zonnige vallei) 
en wordt omringd door imposante toppen met 
de 3.600 meter hoge Monte Vioz als absoluut 
hoogtepunt. In het centrum van het dorp 
ligt een enorm wellness-complex, waar je je 
dagenlang kunt onderdompelen in zuiverende 
mineraalbaden. Maar vergeet ook zeker niet 
je ski’s onder te klikken; als hoogste dorp 
van Trentino biedt Pejo namelijk prachtige 
sneeuwzekere afdalingen voor beginners 
en gevorderden. De gloednieuwe Pejo 3000 
gondel brengt je tot grote hoogte, vanwaar je 
een adembenemend uitzicht hebt op de hoge 
pieken van Trentino. De lange, vrij technische 
Val della Mite piste die je vervolgens neemt 
om terug te gaan, loopt door een indrukwek-
kend natuurlijk decor met panoramische 
vergezichten. 

Pontedilegno – Tonale
Ski je liever naast de piste? Ook dan is de rit 
naar Noord-Italië meer dan de moeite waard. 
Het skigebied Tonale, dat ook onderdeel is 
van Skirama, staat bekend om zijn ongekende 
freeridemogelijkheden, dankzij de aanwezige 
Presena gletsjer (3000 meter) en het gunstige 
klimaat. Van de herfst tot de lente vind je 
hier verse sneeuw. Beginners hebben heerlijk 
brede en zonnige pistes op de Passo Tonale, 
maar moeten zich zeker niet wagen aan de 
zwarte Paradiso piste. Wie zich wel waagt 
aan deze geroemde en gevreesde piste wordt 
uiteindelijk beloond met een sprookjesachtig 
pad van maar liefst twaalf kilometer lang, dat 
leidt naar het dorpscentrum van Pontedilegno. 
Après-skiën kunnen ze goed in Tonale, maar 
dan wel op z’n Italiaans, dus met Prosecco 
of ‘Trentodoc’, de geprezen bubbelwijn uit 
Trentino.

Andalo – Fai Della Paganella
Paganella is misschien niet het grootste 
skigebied van Skirama, maar wel een van de 
meest gevarieerde. Ultramoderne skiliften, 
brede pistes en dromerige afdalingen dwars 
door het bos maken dit gebied een aanrader 
voor natuurliefhebbers. Door het kleinschalige 

Skirama leent zich perfect voor 
een skisafari, al is het nog een 
hele uitdaging om alle gebieden 
in één week te bezoeken
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en gevarieerde karakter is dit gebied bijzonder 
geschikt voor vriendengroepen en families 
waarin de niveauverschillen groot zijn. 
Iedereen kan zijn eigen gang gaan en tus-
sendoor ontmoet je elkaar voor een drankje 
of een lunch. Een bezoek aan het bergres-
taurant op de top van de Paganella kan niet 
uitblijven. Behalve dat je hier kunt genieten 
van de traditionele Italiaanse keuken, heb je 
er – op een heldere dag – een fenomenaal 
uitzicht op het Gardameer. 

Monte Bondone 
De Bondone berg ligt in de achtertuin van 
Trento, de hoofdstad van Trentino. Vanaf 
deze berg heb je dan ook een mooi uitzicht 
over deze sfeervolle Renaissance-stad. Het 
skigebied Monte Bondone is een favoriete 
plek voor de jeugd, mede dankzij het Monte 
Bondone Snowpark, een van de beste 
snowparken van de Alpen, met een 120 meter 
lange halfpipe. Op donderdag en zaterdag 
worden de pistes verlicht, waardoor je tot 
ver na zonsondergang kunt blijven skiën. 
Monte Bondone is een makkelijk bereikbare 
familieberg waar pisteskiërs, freeriders én 
zonaanbidders zich geen moment hoeven te 
vervelen.

Folgaria – Lavarone 
Hightech skiliften, luxe hotels, 104 pisteki-
lometers en tal van alternatieve activiteiten 
zoals crosscountryskiën, rodelen, schaatsen 
en een skitour langs oude forten, maken het 
gebied Folgaria – Lavarone zeer populair bij 
locals en toeristen. Het is een ruim gebied 
waar je als beginner of minder ervaren win-
tersporter niet hoeft te vrezen voor angstaan-
jagende afdalingen. En neem vooral een paar 
warme sneeuwlaarzen mee, want in Folgaria 

– Lavarone kan je prachtig wandelen.

INFO
Bereikbaarheid: met de auto is het 
ongeveer 1100 km rijden vanaf Utrecht. 
Verona, Bergamo en Milaan zijn de 
dichtstbijzijnde vliegvelden. Vanaf hier 
brengt een shuttlebus je naar Skirama: 
flyskishuttle.com
Liften Superskirama: 150
Pistes Superskirama: 380 km
Dagpas: € 51,–
6-daagse pas: € 273,–
Kinderen geboren na 30 november 
2007 ontvangen een gratis skipas van 
dezelfde soort en duur als de betalende 
ouder. Elk afzonderlijk gebied biedt 
bovendien een eigen skipas aan.
Kijk voor meer informatie op skirama.it.

Aanbieding: gedurende het hele 
seizoen zijn er aanbiedingsweken 
waarbij de skipas inbegrepen zit bij 
je hotel of appartement. Zelfs tijdens 
de kerstperiode, want die is in Italië 
doorgaans heerlijk rustig – skirama.it/
en/stay-included-skipass/

LINKSBOVEN

De bossen onder de statige 
Dolomieten zijn een leefge-
bied voor veel diersoorten, 
zoals herten.

ONDER

Vergeet de ontspanning niet 
op je vakantie. In Pejo ligt 
een groot wellness-complex 
met heerlijke mineraalbaden.

RECHTSBOVEN

De brede pistes en mooie 
afdalingen door de bossen 
maken Skirama een aan-
rader voor natuurliefhebbers.
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