Aan de zuidzijde van de
Alpen schijnt in de winter
gewoon vaker de zon
Vakantie-info

Skirama Dolomiti
Hoogte:
800–3.016 m
Pistes:
380 km
Liften:150

6-daagse liftpas:
• Volwassenen (> 30-11-1952) €283
• Jeugd (> 30-11-2001)
€198
•K
 inderen* (> 30-11-2009) Gratis
*Onder begeleiding van een
betalende volwassene.

Afstand
vanaf Utrecht: 1.150 km

»skirama.it
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TEKST BERT ROMANI • BEELD SKIRAMA

Italië groeit als wintersportbestemming. Steeds meer Nederlanders rijden
even een stukje door over de Brenner om te genieten van de extra uren zon
aan de zuidkant van de Alpen en een overheerlijke lunch. Maar pas op, als je
eenmaal van de Italiaanse sfeer hebt geproefd, wil je niet meer anders.

S

kirama bestaat uit acht verschillende ski-

Wanneer je richting Skirama reist met de auto, dan is

gebieden in de provincie Trentino. Samen

de route over de Brenner de beste. Deze snelweg is

goed voor 380 kilometer piste. Het leuke

ook in de wintermaanden goed berijdbaar en dus altijd

is dat elk gebied weer anders is. De een

sneeuwvrij. Eigenlijk is het vanaf Innsbruck maar twee

is sportief met wedstrijden op topniveau, de ander is

uurtjes naar het skigebied van Andalo en Folgarida

juist gericht op families met veel voorzieningen voor

Marilleva in het Val di Sole. Daarom kiezen ook steeds

de kinderen. De een reikt tot ruim drieduizend meter

meer wintersporters die in Trentino gaan skiën om

hoogte met gletsjers en uitdagende off-piste routes, de

op Innsbruck te vliegen. Het alternatief voor de meer

ander is lieflijk gelegen in een meer glooiend landschap.

zuidelijke skigebieden in Skirama, zoals Madonna

Maar een aantal zaken hebben ze gemeen en dat onder-

di Campiglio en Folgaria-Lavarone is de luchthaven

scheidt ze nu precies van de skigebieden in Oostenrijk.

van Bergamo.

Allereerst de Italiaanse lifestyle. Onmiskenbaar ben je

Door de eigen identiteit van de acht skigebieden zul je

op vakantie in Italië tussen de Italianen waarbij flaneren

moeten kiezen. Ga je voor het meer mondaine Madonna

en lekker eten net zo belangrijk zijn

di Campiglio, het hoge en uiterst sneeuwzekere Ponte

als het skiën door de verse sneeuw.

di Legno-Tonale en Pejo of ligt de voorkeur bij een

Dan ten tweede de zon. Aan de

familiegebied zoals Andalo, Folgarida-Marilleva, Monte

zuidzijde van de Alpen schijnt in

Bondone of Alpe Cimbra, Folgaria-Lavarone. Een combi-

de winter gewoon vaker de zon. En

natie van skigebieden behoort ook tot de mogelijkheden.

tot slot de prijs. De skigebieden in

En heb je zin in een ski- én citytrip? Boek dan een paar

Skirama zijn betaalbaar en je krijgt

dagen Trento. Kortom, één vakantie is eigenlijk niet

er simpelweg waar voor je geld.

genoeg voor Skirama.

TIP
Kerstrust
Italianen vieren kerst
thuis en duiken daarna
pas massaal de sneeuw
in. Dus tot die tijd is het
heerlijk wintersporten in
de gebieden van Skirama,
zónder grote drukte.

FOTO Uitzicht op Madonna di Campiglio
vanaf Pradalago. Beeld: Paolo Bisti

»

WINTERSPORT MAGAZINE #37 // 21

[1]
foto’s [1] Van liftwachtrijen is geen sprake in Alpe Cimbra. Beeld: Marco Gober [2] Overheerlijk lunchen boven Madonna di Campiglio. Beeld: Alessandro Penso [3] Presena gletsjer
bij Ponte di Legno. Beeld: Icaro Pigolotti [4] Plezier voor het hele gezin in Fai della Paganella. Beeld: Storytravelers [5] Familieskiën in Folgarida-Marilleva. Beeld: Steve Gatto
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MADONNA DI CAMPIGLIO
Hoogte: 1.550–2.443 m
Piste: 150 km gezamenlijk
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FOLGARIDA MARILLEVA
Hoogte: 1.300–2.445 m
Piste: 150 km gezamenlijk

De vele toprestaurants en luxe winkels geven Madonna
een mondaine uitstraling, maar alles draait hier vooral
om de skisport. Op 22 december strijkt het wereldbekercircuit neer en dan is het seizoen pas echt begonnen.
Overdag de pistes op, die direct aansluiten op Pinzolo
en Folgarida Marilleva, en ’s avonds heerlijk flaneren.

Met tal van ski-in ski-out accommodaties, funparken,
speciale kindertuintjes en een grote kindvriendelijke
skischool, is Folgarida Marilleva bij uitstek geschikt
voor families. Een betaalbaar en prima alternatief
voor Tirol tijdens de krokusvakantie. Bovendien
sluit het skigebied aan op Madonna di Campiglio.
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04 PEJO

PINZOLO
Hoogte: 800–2.445 m
Piste: 150 km gezamenlijk

Even naast Madonna di Campiglio ligt, verbonden door
een snelle lift, Pinzolo. Een rustig dorpje zonder poespas,
maar wel met directe toegang tot de pistes op een verrassend gevarieerde huisberg. Vergeet hier niet te genieten
van het fenomenale uitzicht op de Brenta Dolomieten.

Hoogte: 1.400–3.000 m
Piste: 16 km

Pejo is het bewijs dat een paar lange snelle liften fantastische skidagen kunnen opleveren.
Rust, indrukwekkende panorama’s en een dalafdaling waar je je vingers bij aflikt. Nieuw dit seizoen is de eerste funslope van Trentino.
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PONTE DI LEGNO - TONALE
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Hoogte: 1.257–3.016 m
Piste: 100 km

MONTE BONDONE
Hoogte: 1.300–2.090 m
Piste: 20 km

Op 9 december wordt het seizoen feestelijk geopend
en zullen de liften tot ver na Pasen overuren maken.
Sneeuwzekerheid is hier de hele winter gegarandeerd.
Het skigebied is groot en veelzijdig en erg goed op elkaar
aangesloten. Bovendien kun je er na de après-ski tot in
de vroege uurtjes door in een van de bars en disco’s.

Monte Bondone ligt op een half uur rijden van de stad
Trento. De zon schijnt er doorgaans volop en het skigebiedje is sportief met een van de beste funparken
van de Alpen. Dit seizoen wordt de slopestyle verder uitgebreid. Je skiet hier samen met de Italiaanse
families. Kleinschalig, betaalbaar en overzichtelijk.
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ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA
Hoogte: 1.050–2.125 m
Piste: 35 km

De kale, witte top van de Paganella zie je in de wijde
omtrek en is met 2.125 meter het centrum van het skigebied. Hier trainen de wedstrijdskiërs, geniet elke
wintersporter van de professioneel aangelegde en
verbrede pistes en heb je misschien wel het allermooiste uitzicht op de Brenta Dolomieten.

ALPE CIMBRA: FOLGARIA - LAVARONE
Hoogte: 1.166–1.850 m
Piste: 104 km

Wintersport onder de zon is hier, gezien de zuidelijke ligging, heel normaal. Het skigebied richt zich op gezinnen,
maar is zeker ook uitdagend en sportief. Bovendien kun
je hier prima langlaufen of een tocht met de sledehond
maken. Op 4 maart staat er een winterse trailrun hardloopwedstrijd op de kalender, die ieder jaar populairder wordt.
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