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Val Gardena. Een vallei voor een vakantie in de Dolomieten  



Pascion
Passie
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Dolomythen

Voor de Alpenonderzoeker Friedrich Simony een  

“in puin verzonken reuzenstad met talloze kastelen  

en torens“, voor Reinhold Messner de “mooiste 

bergen van de wereld“.

Inspiratie en tijd om te dromen in het rijk van de 

“bleke bergen“: nergens anders vind je naast 

landschappelijke schoonheid zo veel culturele 

schatten als in de Dolomieten. Sagen en mythes  

over heksen, boswezens en fabelfiguren bevolken  

de regio van het UNESCO-werelderfgoed en de flora  

en fauna is er gevarieerd. Rondom de Sellagroep  

en de Sassolungogroep strekt zich het machtige 

kalksteenmassief uit dat miljoenen jaren geleden  

uit een tropische zee is ontstaan. Een unieke  

ontstaansgeschiedenis, die de mensen steeds  

weer fascineert. Het nabijgelegen natuurparadijs  

biedt illustere gasten uit wetenschap, research en 

kunst maar ook wandelaars, fietsers en winter -

sporters van oudsher een thuis voor de ziel.
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Natuurschoon

Het natuurpark Puez-Odle in het UNESCO-wereld-

erfgoed Dolomieten is een open boek van de 

geschiedenis van de aarde. Het getuigt van de voor-

malige tropische zee, die zich hier uitstrekte.

Voor liefhebbers van de natuur is dit morenelandschap 

een paradijs: diverse soorten gesteente, afzettingsla-

gen en vormen van verweer, grove dennen, lariksen, 

alpendennen en kleurige alpenrozen langs de kant van 

de weg - en hier en daar is ook gemswild te zien, dat in 

de velden met kruipdennen leeft.

In het voorjaar bloeien op de almen anemonen en 

Alpenklokjes, primula‘s en krokussen en zomers  

gentiaan en vanilleorchis. Zeldzame en beschermde 

orchideeënsoorten, zoals het vrouwenschoentje en  

de Turkse orchidee, zijn een lust voor het oog van  

de opmerkzame waarnemer. Dierenvrienden zijn 

verrukt als ze de roep van de in de rotskloven van de 

Dolomieten nestelende raven en Alpenkauwen horen. 

Met een beetje geluk zie je hoog boven het Vallunga 

zelfs een majestueuze steenarend!

La ferata de Gherdëina

De spoorlijn in het Val Gardena was een 31 km lange 

lokale smalspoorbaan, die tijdens de Eerste Wereld-

oorlog voor militaire doeleinden werd aangelegd. 

Resten van het tracé zijn bewaard gebleven en kunnen 

worden verkend op een wandelroute die zich door het 

hele dal uitstrekt. Deze start in Ortisei en eindigt in 

Selva bij Plan.
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De geur van pijnbomen,
het intense groen van de berg-
weiden, de steile, puntige rot-
sen:  zomers natuurschouwspel  
in het Val Gardena.
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Veelsoortige 
rotsformaties 
in de mooiste 
bergen van de 
wereld. Een 
paradijs voor 
enthousiaste
en nieuwsgie-
rige klimmers.
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Crëta
Vertrouwen
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De roep van de bergen volgen
bewoners en gasten
maar al te graag: op twee
wielen, met stokken, in
klimkleding of te voet.
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Bergbeklimmers

Aan het begin van de 19de eeuw gingen de eerste 

natuurvrienden op weg om de bergen te verkennen. 

Daarmee stichtten ze het gilde van berggidsen van  

de daaropvolgende eeuw.

Het alpinisme in de Dolomieten in het Val Gardena 

heeft een lange traditie met talrijke pioniers, zoals de 

bergbeklimmer Ferdinand Glück uit Selva, die in de 

jaren ’30 bekend stond als “koning van de Sellato-

rens“.

Maar ook de jonge geschiedenis heeft helden van de 

bergen voortgebracht, zoals extreemalpinist Karl 

Unterkircher die in 2008 op de Nanga Parbat is 

verongelukt. Hij werd geboren in Selva, was berggids 

en lid van het bekende bergbeklimmergilde Catores en 

voorzitter van de bergreddingsdienst Aiut Alpin 

Dolomites. Verbondenheid en solidariteit staan bij 

alpinisten hoog in het vaandel en zijn tot op de dag 

van vandaag diep verankert in het bewustzijn van  

de bergbeklimmers in het Val Gardena. Hier zorgen  

de berggidsenvereniging van het Val Gardena en  

de Alpinschule Catores voor individuele bergbeleve-

nissen.

De Karl-Unterkircher-Award

Een event voor alle bergfans en belangstellenden: 

begin juli 2012 wordt in Selva voor de tweede keer de 

Karl-Unterkircher-Award uitgereikt voor bijzondere 

prestaties op het gebied van alpinisme.

www.karlunterkircher.com
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Nosc ncësa

Een zomerdag
in het mythische
natuurlandschap
Vallunga, waar 
moeder natuur
zich laat zien in 
al haar glinste-
rende facetten.

Bestendigheid
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Traditie en waardering
voor nieuwe ideeën sluiten
elkaar hier net zo min uit als
de combinatie van natuur
en mens.
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Bergmensen

Uit een jagersvolk ontwikkelden zich een gemeenschap 

van boeren, een unieke taal en de mentaliteit die zo 

typisch is voor de bewoners van dit betoverende dal.

De Ladinische taal ontstond door de romaniserering 

van de Reto-Romanen, zoals de toenmalige boerenbe-

volking werd genoemd. Deze bevolking had zich 

ontwikkeld uit het jagersvolk dat 8000 jaar geleden  

in dit gebied leefde. Zeventig jaar geleden leefde nog 

een groot deel van de plaatselijke bevolking als 

bergboeren. Zij bewerkten de almen en steile hellin-

gen rondom de Sellagroep en de Sassolungogroep.  

Dit zware leven heeft de mensen tot nu gevormd. 

Eigenschappen als vlijt en vindingrijkheid, verbonden-

heid en zin voor tradities, maar ook openheid ten 

opzichte van nieuwe dingen staan hier hoog in het 

vaandel. Een sympathieke mix: de mensen uit het  

Val Gardena zijn zich nog altijd bewust van hun 

wortels en waarderen het traditionele.

Het Val Gardena in klederdracht

Het traditionele feest op de eerst zondag in augustus 

biedt de bezoekers verschillende concerten van de 

muziekkapellen van het Val Gardena, de bekende 

klederdrachtoptocht en eten en drinken. Alles wordt 

georganiseerd door de VVV’s in samenwerking met 

verschillende verenigingen in de plaatsen in het dal.
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Handwerkkunst

Handwerk met traditie: aan het begin van de 17de 

eeuw begonnen de mensen in het Val Gardena met 

houtsnijden. Tegenwoordig zijn de mensen uit het  

Val Gardena wereldberoemd vanwege hun kunst.

Nog steeds is de beeldhouwkunst van de ambachtslie-

den uit het Val Gardena bekend tot ver over de grenzen 

van het kleine dal in de Dolomieten. De vaardigheden 

worden doorgegeven aan het nageslacht en zo tot in 

de huidige tijd in stand gehouden. Onder de naam 

UNIKA hebben verschillende kunstenaars en kunst-

handwerkers zich verenigd. De naam staat voor de 

uniciteit van de werkstukken en hun makers. In het 

cultuurhuis van Ortisei biedt de nieuwe tentoonstel-

lingsgalerie ART52 inzicht in het kunsthandwerk uit 

het Val Gardena en weerspiegelt zo verschillende 

stijlrichtingen van het vierhonderd jaar oude ambacht 

van de houtsnijders. De houtsnijderijen worden 

voorzien van een handelsmerk van de vereniging van 

houtsnijwerkateliers “Gardena Art“. Zo zijn de 

kwaliteitskunstwerken direct te herkennen.

De sculpturenbeurs UNIKA

Ieder jaar in september vindt in het Val Gardena de 

bekende UNIKA-sculpturenbeurs plaats. De perma-

nente tentoonstelling Galaria UNIKA van originele 

kunstwerken met demonstraties houtsnijden is het 

hele jaar geopend.

www.unika.org
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Uit nood geboren: de houtsnij-
kunst in het Val Gardena kijkt 
terug op een aanzienlijke en 
succesvolle geschiedenis, die 
ook in het Museum Gherdëina 
te zien is.
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Gezellig samen-
zijn in een au-
thentieke sfeer: 
ongedwongen 
genieten van 
traditionele 
gerechten.
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Deberieda
Gemeenschap
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Taalwerelden

De Reto-Romaanse taal van het Ladinisch heeft zich in 

de afzondering van het Val Gardena ontwikkeld uit het 

volks-Latijn en resten van de regionale taal.

De derde streektaal van Zuid-Tirol is het “handelsken-

merk“ van de etnische minderheid van slechts vier 

procent in Zuid-Tirol. Het Ladinische deel van Zuid-

Tirol begint bij de ingang van het Val Gardena bij 

Pontives. Ladinisch wordt bovendien gesproken in de 

naburige gebieden van het Val Badia, het Val di Fassa 

en in het Ampezzaner-gebied en in het Zwitserse 

kanton Graubünden. De bewoners van het Val Gardena 

zijn trots op hun traditie. Zij koesteren hun taal en 

leveren die over aan hun nakomelingen. Ook het 

onderwijs, diverse publicaties en televisie- en 

radio-uitzendingen zorgen voor het behoud van het 

Ladinisch. De Ladinische taal wordt tegenwoordig 

sterk bedreigd door buitenlandse invloeden, maar is 

nog levend onder het grootste deel van de bevolking.

Gherdëina, Gherdëina

Het volkslied van het Val Gardena eindigt op treffende 

wijze met de volgende strofe:

Gherdëina, Gherdëina,

de l’oma si rujené

rejona, rejona

y no te l desmincé!

[Val Gardena, Val Gardena,

de taal van de moeder

spreek, spreek

en vergeet haar niet!]
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Zo uniek als de 
mensen: diep 
geworteld in het 
Ladinisch koes-
teren en waarde-
ren de bewoners 
van het Val Gar-
dena hun taal.
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Cialé al daunì 
Vooruitkijken
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Skiresort.de, het grootste
testportal van skigebie-
den ter wereld, heeft in 
2011 het skigebied Val 
Gardena in 16 categorieën 
onderscheiden.
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Wintermagie

Waar de berggids en filmmaker Luis Trenker ongeveer 

zeventig jaar geleden veel van zijn films opnam, gaan 

nu belangrijke persoonlijkheden uit politiek, sport en 

showbusiness graag op vakantie.

Op de skivrije dagen lokken het moderne langlaufcen-

trum Monte Pana met ruim 30 kilometer loipes en een 

van de langste rodelbanen van Zuid-Tirol. Of je brengt 

een bezoekje aan een van de ijsbanen in het dal, waar 

de kunstschaatsster Carolina Kostner voor het eerst 

haar schaatsen onder had. In het Nordic Aktiv Park in 

het Vallunga kunnen enthousiaste sporters zich het 

hele jaar overgeven aan hun passie. De drie idyllische 

plaatsen van Val Gardena Ortisei, S. Cristina en Selva 

trekken het hele jaar shopaholics, kunstliefhebbers,  

en fijnproevers. Wandelaars gaan naar de talrijke 

hutten om bij een typische Zuid-Tiroler “Marende“  

met spek, kaas en “Schüttelbrot“, knapperig rogge-

brood, te genieten van het uitzicht op de toppen van  

de Dolomieten. Perfecte winterdagen in de fantastische 

bergen van de Dolomieten! 

Het “mardolomit“

In het grote overdekte recreatie- en gezinszwembad 

kunnen rustige genieters en wellness-gasten heerlijk 

ontspannen na een opwindende dag op de piste…  

330 dagen per jaar geopend! 

www.mardolomit.com
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Het witte goud: uitstekend 
geprepareerde pistes en loi-
pes, fantastische bochten en 
sprongen. Een droomwinter.
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Pistedromen

Pistes tot voor de deur, worldcupcircus op de Saslong 

en bekroonde sneeuwkwaliteit en pistepreparatie: 

skiën in het Val Gardena is uniek en afwisselend.

De zonovergoten hellingen zijn een paradijs voor 

beginnende en gevorderde skiërs. De 26 km lange 

Sellaronda biedt een hele dag lang afwisseling. 

Moderne liftinstallaties brengen wintersporters naar 

de 1200 kilometer droompistes van het skigebied 

Dolomiti Superski. Het moderne ondergrondse 

kabelspoor “Val Gardena Ronda Express“ verbindt de 

skigebieden Sochers/Ciampinoi en Col Raiser/Seceda. 

Het nieuwe kabelspoor Rasciesa, dat sinds de herfst 

van 2010 in bedrijf is, brengt de wintersporters naar 

het natuurpak Puez-Odle op 2200 meter, dat een 

romantische, natuurlijke flair heeft. Als de berg- en 

skigidsen uit het Val Gardena hun gasten wijzen op de 

imposante Sassolungogroep en hen de mooiste 

sneeuwhellingen laten zien, zijn ze er altijd een beetje 

trots op hier te mogen leven, waar mens en berg zo 

harmonisch samengaan - en elke winterdag het “witte 

goud“ van dichtbij en met alle zintuigen te kunnen 

beleven.

De “Südtirol Gardenissima“

Wie liever toekijkt dan zelf sportief bezig te zijn, kan 

ieder jaar in het Val Gardena de finish van de langste 

reuzenslalom ter wereld, de Südtirol Gardenissima, 

meebeleven! Dit unieke spektakel vindt in 2012 voor 

de 16de keer plaats.

www.gardenissima.eu
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Pesc
Gezelligheid
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Flaneren, shoppen... en
genieten bij een aperitief
in het voetgangersgebied
van de drie dorpen.
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De geur van
vakantie, wilde
kruiden geurige
zomerboden,
stralende 
alpenrozen en
frisse berglucht.
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Zomersprookjes

Bergbeklimmers en mountainbikers op ontdekkings-

tocht, wandelaars die aan nordic walking doen en 

menige moedige paraglider die de Dolomieten van 

bovenaf bekijkt.

Een heldere zomerdag in de bergen van de Dolomieten 

is een onvergetelijke belevenis. Het natuurpark 

Puez-Odle en het Nordic Aktiv Park in het idyllische 

Vallunga lokken. Bezoekers verkennen de beziens-

waardigheden van het vakantiedal, zoals de kasteelru-

ine Wolkenstein, de geboortestreek van de beroemde 

minnezanger Oswald von Wolkenstein, of de Silvester-

kapel in het Vallunga. De geboortestreek van de 

wereldberoemde bergbeklimmer naar wie een 

promenade is genoemd, biedt een druk dorpsleven 

voor een imposant natuurdecor. Een klassieker in de 

zomer zijn de wandelingen naar het symbool van het 

Val Gardena, de Sellagroep en de Sassolungogroep.  

Je kunt ook per fiets rond de Sassolungogroep rijden. 

Een tocht door de “stenen stad“, waar zich veel 

Dolomietensagen afspelen, is een must voor sportieve 

natuurliefhebbers. 

Val Gardena Active

Het programma Val Gardena Active voor actieve 

sporters, cultuurliefhebbers en genieters biedt 

onvergetelijke belevenissen in de natuur in het hart 

van de Dolomieten, UNESCO-werelderfgoed en een 

sprookjesachtige sagenwereld!

www.valgardena-active.com
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Avonturen voor de kleintjes,
in de ervaren handen
van onze begeleiders of op
afwisselende tochten voor
het hele gezin.
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Kinderpret

Al in de 17de eeuw bewezen de bewoners van het  

Val Gardena hun kindvriendelijkheid, door houten 

speelgoed voor de kleintjes te snijden en ze te 

vermaken met het vertellen van de Dolomietensagen.

Juist de plekken waar deze oude mythes spelen 

kunnen de kleintjes het beste zelf ontdekken, op 

wandelingen met hun ouders, berggidsen of begelei-

ders van de verschillende kinderopvangcentra. Op de 

sporen van de sagenfiguren gaat het naar het Lech 

Sant, het “heiligen meer“ op de Aschgler Alm bij 

S. Cristina, en de steile, puntige rotsen van de 

Sassolungo. In de klimtuin in het Vallunga en in de 

klimhallen van de drie dorpen kunnen kinderen van 

alle leeftijden zich, onder professionele begeleiding, 

helemaal uitleven. Voor de allermoedigsten is er het 

kabelklimpark en voor de kleintjes zijn er talrijke 

speeltuinen in de kindvriendelijke dorpen van het  

Val Gardena. Het Val Gardena SuperKids-aanbod in de 

winter is inclusief kortingen voor de jonge pistefans 

en ’s zomers zijn er de gezinsweken met kortingen 

voor de kinderen.  

Voor de kleintjes

De jongste gasten van het Val Gardena hebben het 

naar hun zin in het kinderdagverblijf in S. Cristina, in 

de animatiecentra Verdebello in Ortisei en Miniclub 

Selvi in Selva. Informatie vindt u in de VVV’s en op 

pagina 34.



GezinsaanbiedinG
bij alle bedrijven met het teddybeer-symbool profiteren gezinnen 
met kinderen (in extra bed) het hele jaar door speciale voorwaar-
den:
• tot 2 jaar: gratis verblijf
• van 2 tot 6: 50% korting
• van 6 tot 12: 30% korting

Happy birtHday!
is uw kind net tijdens de vakantie in Val Gardena jarig?  
Op de jarige wacht een fantastisch cadeau van het  
toerismebureau.
 

Val Gardena actiVe
tel. +39 / 04 71 / 77 79 00
+39 / 04 71 / 77 78 00
+39 / 04 71 / 77 76 00
info@valgardena-active.com
www.valgardena-active.com

Miniclub selVi
tel. +39 / 04 71 / 79 51 56 
info@scuolasciselva.com
www.scuolasciselva.com 

VerdebellO
tel. +39 / 04 71 / 79 61 53 
+39 / 3 35 / 7 88 22 46
info@valgardenaski.com 

casabiMbO
tel. +39 / 3 40 / 0 91 76 32 
+39 / 04 71 / 79 30 13
segreteria@casabimbo.bz.it
www.casabimbo.it

Kinderspeelplaatsen
in Val Gardena zijn er vele speelplaatsen, evenals kindvriendelij-
ke wandel- en trekkingpaden voor uitstapjes met de hele familie. 

aan Val Gardena werd de prijs voor kindvriendelijkheid 2009 van 
het VKe toegekend.

Kinderprogramma

MINI 
CLUB

SELVI
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Klein maar  
dapper: kinderpret 
en avontuur in de 
kinderanimatie-
centra, tijdens  
uitstapjes en bij 
evenementen.

Kinderprogramma
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 Fis sKi WOrld cup: 16. – 17.12.2011
twee skiwedstrijden op de beroemde saslong-piste over de  
“kamelenbult“

cHristMas On ice: 28.12.2011
IJsshow met wereldberoemde kunstschaatsers in kerstsfeer

Val Gardena ciasp: 22.01.2012
een sneeuwschoenwedstrijd voor iedereen op de Monte pana

sellarOnda sKiMaratHOn: 10.02.2012
toerskiwedstrijd over de vier bergpassen

südtirOl GardenissiMa: 01.04.2012
de langste reuzenslalomwedstrijd ter wereld met 650 deelnemers

Val Gardena sprinG trOpHy: 04. – 07.04.2012
internationale kunstschaatswedstrijd voor junioren

belsy FestiVal: 22. – 23.06.2012
Volksmuziekfeest met de Grand-prixwinnares belsy

sellarOnda biKe day: 24.06.2012 & 16.09.2012
autovrije dag: de wegen rond het sellamassief zijn alleen voor 
fietsers toegankelijk

Val Gardena biKe MaratHOn: Juni 2012
interessante bike Maraton die meetelt voor het italiaanse  
kampioenschap

südtirOl sellarOnda HerO: Juli 2012
de zwaarste Mtb-marathon van europa met 4.200 meter  
hoogteverschil

Karl unterKircHer aWard: Juli 2012
prijsuitreiking ter ere van de bergbeklimmer Karl unterkircher

ValGardenaMusiKa: Juli tOt septeMber 2012
concertreeks van klassieke muziek met wereldberoemde orkesten

Val Gardena in KlederdracHt: 05.08.2012
Het grootste folklorefeest van het dal met een optocht van de 
klederdrachten

internatiOnaal sprinGtOernOOi  
pOzzaManiGOni: auGustus 2012
spectaculaire springwedstrijd

uniKa: 30.08. – 02.09.2012
Grote sculpturen- en kunstbeurs van Val Gardena

ladiniscHe GenOts-, cultuur- en beeldHOuWWeKen: 
02. – 23.09.2012
Weken met voorstellingen rondom de ladinische tradities

Val Gardena extreM: 02.09.2012
Hardloopwedstrijd naar de sassolungo

alpineWeeK Val Gardena: 08. – 14.09.2012
Week met hoogtepunten voor alle bergvrienden 

xie Feest “die ladiner“: 05. – 06.10.2012
Volksmuziekfeest met de Grand prixwinnaars “die ladiner“

Val Gardena-südtirOl apt cHallenGer 64.000 eurO 
+H: 03. – 11.11.2012
internationale tenniskampioenschappen heren

Het gedetailleerde programma vindt u in de brochure  
“Val Gardena events“ of op internet op www.valgardena.it
Wijzigingen voorbehouden

Highlights

Traditionele 
verbondenheid, 
hoge standaards 
en interessante 
events in een 
oogopslag: 
highlights van 
het Val Gardena.
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Highlights
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Val Gardena actiVe
tel. +39 / 04 71 / 77 79 00
+39 / 04 71 / 77 78 00
+39 / 04 71 / 77 76 00
info@valgardena-active.com
www.valgardena-active.com

dsV nOrdic aKtiV centruM
dit centrum is geschikt voor beginners, maar ook voor actieve nordic 
Walkers. Het park werd door dsV ontworpen en biedt drie trajecten:
• blauw (licht, 3 km)
• rood (middelzwaar, 6 km)
• zwart (zwaar, 9 km)
in de winter is het een centrum voor langlaufen, 
sneeuwschoenwandelen en biatlon. 

cristal d’Or – de WandelKaart
bij ieder bezoek aan een berghut worden, afhankelijk van 
de afstand, punten gegeven. Het totale aantal behaalde 
punten komt overeen met een bronzen, zilveren, gouden 
of kristallen speldje.

Val Gardena card – MObiliteitsKaart
6 resp. 3 dagen onbeperkt gebruik van de 12 liftinstal-
laties en de busdiensten in het invoedsgebied van de 
Mobilcard zuidtirol.

berGGidsenVereniGinG Val Gardena
tel. +39 / 04 71 / 79 41 33
info@guidegardena.com
www.guidegardena.com

berGGidsen- & alpinistenscHOOl catOres
Kantoor in Ortisei
Kerkplein
tel. +39 / 04 71 / 79 82 23 
Kantoor in s. cristina 
str. dursan
tel. +39 / 04 71 / 79 30 99
info@catores.com | www.catores.com

MOuntainbiKescHOOl Val Gardena
str. iman 16/a, s. cristina
tel. +39 / 3 39 / 2 54 79 21
info@mtbvalgardena.com | www.mtbvalgardena.com

MuseuM GHerdëina
str. rezia 83, Ortisei
tel. +39 / 04 71 / 79 75 54
www.museumgherdeina.it
info@museumgherdeina.it

art 52
cultuurhuis van Ortisei
www.art52.it

Gardena art GenOOtscHap
www.gardena-art.com
info@gardena-art.com

Voorzieningen

• 
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Cultuur en natuur – een 
combinatie die zelden zo 
geslaagd is als in het Val 
Gardena in de Dolomieten, 
UNESCO-werelderfgoed.

Voorzieningen
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05

02

04

06

• Banff Lake Louise

• Val Gardena/Gröden

• Bariloche

• Åre

saas-Fee • 

Queenstown •

 
“leading Mountain resorts of the World“ is een netwerk van vakan-
tieoorden die in ieder jaargetijde bergvakanties van hoge kwaliteit 
aanbieden. Val Gardena werd voor dit handelsmerk uitgekozen. de 
andere leden zijn: bariloche (argentinië - zuid-amerika), Queen-
stown (nieuw-zeeland - australasië), saas-Fee (zwitserland - eu-
ropa), Åre (Zweden - Europa) en Banff Lake Louise (Canada - Noord-
amerika).  
Wij nodigen u graag uit onze partner-vakantieoorden te bezoeken 
als u in deze landen mocht komen. Voor nadere informatie:
www.leadingmountainresorts.com

Val Gardena – eurOpa 
Val Gardena is een voor toerisme openstaand dal van topklasse, 
zowel in de zomer als in de winter. deze vakantiebestemming ligt 
midden in de dolomieten, het mooiste deel van de alpen, en dus in 
het hart van het grootste skigebied van europa.

barilOcHe – zuid-aMeriKa 
bariloche, de hoofdstad van het toerisme in patagonië, omgeven 
door het nationaal park nahuel Huapi, biedt schitterende pano-
rama’s en fantastische activiteiten, het hele jaar door. dienstverle-
ning naar internationale maatstaven, heerlijk eten en uitzonderlijke 
gastvrijheid.

QueenstOWn – australasië 
Omgeven door de schitterende berglandschappen, adembenemend 
mooi maar ook uitermate spannend: Queenstown is het mooiste 
merengebied en het beste bergoord van nieuw zeeland.

saas-Fee – eurOpa 
saas-Fee/saastal biedt u 300 dagen zon per jaar, een unieke  
bergwereld, talloze sportavonturen en vele wellness-mogelijkhe-
den. dertien bergtoppen van meer dan vierduizend meter  
omringen dit verkeersvrije gletsjer-resort saas-Fee en de  
aangrenzende saas-Grund, saas-almagell en saas-balen.

Åre – eurOpa 
100 jaar aan innovatie op skigebied – kom hier en ontdek het meest 
fantastische skioord van scandinavië. de bergtoppen in Åre trek-
ken heel het jaar door bezoekers. Hier wordt al meer dan 100 jaar 
geskied, en in dit oord zijn noviteiten en trends ontstaan die tot ver 
buiten de grenzen reiken.

banFF laKe lOuise – nOOrd-aMeriKa 
beleef onze wereldberoemde poedersneeuw, de “champagne 
powder”; drie skioorden in het Banff National Park, omgeven door 
de ongerepte wildernis en een spectaculair berglandschap. in de 
zomer kunt u hier grizzly-beren en rendieren in het wild bewonde-
ren, over bergweiden trekken, fietsen, golfen, en nog veel meer.

leading Mountain  
resorts of the World
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 zOeKt u een KaMer OF een VaKantieWOninG?
Val Gardena beschikt over een hypermodern 
accommodatiesysteem, waarbij de verhuurders 
zelf aangeven of er nog plaats is, dat 24 uur per 
dag toegankelijk is. de informatie op deze site is 
hetzelfde als die waar de toerismebureaus over 
beschikken. dankzij het nieuwe “valgardena.it online booking“ (VOb) 
kunt u op zeer eenvoudige wijze binnen een paar minuten rechtstreeks 
uw accommodatie in Val Gardena boeken: www.valgardena.it. u kunt 
bovendien uw accommodatie ook via onze boekingscentrale plannen: 
tel. +39 / 04 71 / 77 77 77.

app Val Gardena - Gröden
de officiële apple en android app, om het Val Gardena 
te ontdekken en te beleven, die u zowel ter plaatse 
als thuis bij uw vakantieplanning kunt gebruiken. de 
app biedt o.a. een beschikbaarheids-search voor alle 
accommodaties, een lijst van alle evenementen, nieuws, informatie 
over het weer inclusief real time weergegevens, 
webcams, een lijst van de geopende liften en pistes 
en een foto- en videogalerij van het Val Gardena.

Val Gardena Online sHOp
bezoek onze “online shop“, waar u allerlei artikelen over Val 
Gardena kunt bekijken en kopen, zoals nieuwe wandelkaarten, 
posters, en nog veel meer. 

real tiMe WeerWebcaMs en MeteOstatiOns 
Val Gardena beschikt over 8 - voor de alpen unieke - “livecams“ die 
in real time panoramabeelden met actuele meteogegevens bieden.
www.valgardena.it/en/livecam

neWsletter
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuws, evenementen in Val 
Gardena enz.? schijf u dan in op onze gratis newsletter. 

Val Gardena MObile
mobil.valgardena.it 

sOcial netWOrKs
Val Gardena is ook op de belangrijkste social networks aanwezig.
Wordt ook u onze “vriend”?

www.valgardena.it

www.facebook.com/VGardena
www.twitter.com/VGardena
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ski- en fakkeloptochten

de skischolen organiseren wekelijks 
skifakkeloptochten en skishows.

Val Gardena ski express – skibus

Onbeperkt gebruik van de  
skibussen in de dorpen en  
tussen selva Gardena en  
Ortisei.  

dag- of week abonnementen.

dolomiti superski

transfer vanaf luchthaven

transfer vanaf luchthaven  
Verona-catullo, bergamo- 
Orio al serio en innsbruck 
naar Val Gardena –  
direkt te boeken op  
www.flytovalgardena.com

snowboard- en skischool 2000 
str. Mëisules 275 en 244 • i-39048 selva Gardena
tel. +39 / 04 71 / 77 31 25 – 04 71 / 79 52 55
Fax +39 / 04 71 / 77 32 83 • info@skischool2000.com
www.skischool-valgardena.com

ski- en snowboardschool saslong 
str. rezia 10
i-39046 Ortisei
tel. +39 / 04 71 / 78 62 58 • Fax +39 / 04 71 / 78 94 57
info@skisaslong.com • www.skisaslong.com

www.dolomitisuperski.com
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EOLLOW THE WHITE LINE
www.scuole-sci.com
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 SELVA • ORTISEI • S.CRISTINA

Val Gardena – alpe di siusi · 83 liftinstallaties, 175 kilometer aan pisten · Winterseizoen 2011/2012: 03. 12. 2011 – 15. 04. 2012

er kan niet worden gegarandeerd dat op alle installaties vanaf seizoenbegin tot seizoeneinde kan worden geskied. de prijzen voor ski-
passen kunnen veranderen op grond van uitzonderlijke maatregelen van belastingtechnische of sociale aard, of van monetaire politiek.

daarnaast zijn er: • seizoenkaarten • Keuzeabonnementen: 10 skipasdagen in een tijdsbestek van 14 vakantiedagen • dolomiti superski 
keuze-seizoenabonnementen: 12 skipasdagen gedurende het hele seizoen • Overdraagbare meerdaagse skipassen voor gezinnen met 
kinderen tot 3 jaar • puntenkaarten • rittenkaarten • Kinderen tot 8 jaar (geboren na 26. 11. 2003) krijgen een gratis skipas (niet in geval 
van dag- en seizoenskipassen), als de toezichthoudende persoon een skipas koopt voor dezelfde periode. Verkoop skipassen: • bij de fili-
alen van de cassa di risparmio/sparkasse in alle drie de dorpen van Val Gardena en bij het dalstation van de Val Gardena ronda express. 
nadere informatie en kortingen: www.valgardena.it

dolomiti superski · 450 liftinstallaties, 1.200 kilometer aan pisten · Winterseizoen 2011/2012: 26. 11. 2011 – einde skiseizoen

dolomiti superpremière    4 = 3
26. 11. 2011 – 23. 12. 2011

da-
gen Volwassene

Junioren 
geb. na 
26. 11. 95

senioren
geb. voor
26. 11. 46

1 € 38,00 € 27,00 € 34,00

2 € 75,00 € 53,00 € 68,00

3 € 110,00 € 77,00 € 99,00

4 € 140,00 € 98,00 € 126,00

5 € 168,00 € 118,00 € 151,00

6 € 193,00 € 135,00 € 174,00

laagseizoen:   08. 01. 2012 – 04. 02. 2012 
18. 03. 2012 – einde skiseizoen 

da-
gen Volwassene

Junioren 
geb. na 
26. 11. 95

senioren
geb. voor
26. 11. 46

1 € 44,00 € 31,00 € 40,00

2 € 83,00 € 58,00 € 75,00

3 € 121,00 € 84,00 € 109,00

4 € 154,00 € 108,00 € 139,00

5 € 185,00 € 130,00 € 167,00

6 € 212,00 € 149,00 € 191,00

Hoogseizoen:  24. 12. 2011 – 07. 01. 2012 
05. 02. 2012 – 17. 03. 2012

da-
gen Volwassene

Junioren 
geb. na 
26. 11. 95

senioren
geb. voor
26. 11. 46

1 € 48,00 € 34,00 € 43,00

2 € 94,00 € 66,00 € 85,00

3 € 137,00 € 96,00 € 123,00

4 € 176,00 € 123,00 € 158,00

5 € 210,00 € 147,00 € 189,00

6 € 241,00 € 169,00 € 217,00

Val Gardena superpremière    4 = 3
03. 12. 2011 – 23. 12. 2011

da-
gen Volwassene

Junioren 
geb. na 
26. 11. 95

senioren
geb. voor
26. 11. 46

1 € 35,00 € 25,00 € 32,00

2 € 70,00 € 49,00 € 63,00

3 € 101,00 € 71,00 € 91,00

4 € 129,00 € 91,00 € 117,00

5 € 155,00 € 109,00 € 140,00

6 € 178,00 € 125,00 € 160,00

laagseizoen:   08. 01. 2012 – 04. 02. 2012 
18. 03. 2012 – 15. 04. 2012

da-
gen Volwassene

Junioren 
geb. na 
26. 11. 95

senioren
geb. voor
26. 11. 46

1 € 39,00 € 27,00 € 35,00

2 € 77,00 € 54,00 € 69,00

3 € 111,00 € 78,00 € 100,00

4 € 142,00 € 100,00 € 128,00

5 € 171,00 € 119,00 € 154,00

6 € 196,00 € 137,00 € 176,00

Hoogseizoen:   24. 12. 2011 – 07. 01. 2012 
05. 02. 2012 – 17. 03. 2012 

da-
gen Volwassene

Junioren 
geb. na 
26. 11. 95

senioren
geb. voor
26. 11. 46

1 € 44,00 € 31,00 € 40,00

2 € 87,00 € 61,00 € 78,00

3 € 126,00 € 89,00 € 114,00

4 € 162,00 € 113,00 € 146,00

5 € 194,00 € 136,00 € 174,00

6 € 223,00 € 156,00 € 200,00

ski- en snowboardschool s. cristina
iman center en dossesplatz • i-39047 s. cristina 
tel. +39 / 04 71 / 79 20 45 – 04 71 / 79 02 02
Fax +39 / 04 71 / 79 00 53 • info@santacristinaski.com 
www.santacristinaski.com

ski- en snowboardschool selva Gardena
str. dantercëpies 4 en str. Mëisules 178
i-39048 selva Gardena
tel. +39 / 04 71 / 79 51 56 • Fax +39 / 04 71 / 79 42 57
info@scuolasciselva.com • www.scuolasciselva.com

ski- en snowboardschool Ortisei
reziaplatz 75/a  en str. promeneda 1
i-39046 Ortisei
tel. +39 / 04 71 / 79 61 53 • Fax +39 / 04 71 / 79 79 07
info@valgardenaski.com • www.valgardenaski.com

skipass

skipass
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de drie dorpen Ortisei, s. cristina en selva combine-

ren natuur en bruisend leven op een harmonische 

manier. elke gast vindt een vakantieplek op maat. de 

belangrijkste plaats Ortisei (1236 m) aan het begin 

van het dal biedt een voetgangersgebied met stijlvolle 

shoppingmogelijkheden, wandelpaden en talrijke 

evenementen op het gebied van cultuur en traditie. 

bezienswaardig zijn de architectuur van het dorp met 

zijn boerderijen, de 100 jaar oude, goed bewaard 

gebleven gebouwen in het dorpscentrum en de st. 

Jabobskerk. Het dorpje s. cristina (1428 m) is 

schilderachtig gelegen tussen Monte pana, col raiser 

en seceda bij de finish van de beroemde WK-afdaling 

saslong. bezienswaardigheden in het dorpje zijn de 

parochiekerk, de Fischburg en de zonnewijzer op 

Monte pana. Het dorp selva (1563 m) ligt aan het 

zonnige einde van het dal, omringd door de machtige 

rotsen van de sassolungo, de cirtop en de sellagroep. 

Hier vind je talrijke bars en restaurants voor après-ski 

of een stijlvol aperitief. de actieve gast vindt hier een 

uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden in de 

ongerepte natuur van de dolomieten.

neem alvast een kijkje!

Op internet krijgt u een eerste indruk van de vakantie-

bestemming van uw keuze. er zijn actuele videoclips 

van zomer- en winteractiviteiten in het Val Gardena te 

zien. Veel plezier! 

www.valgardena.it/en/video

lievelingsplaatsen

selva Gardena

s. cristina

Ortisei
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Info Val Gardena  
+39 04 71 77 77 77
info@valgardena.it
www.valgardena.it
Skype name: 
info_val_gardena

Informatie over beschikbare kamers
Telefonische: maandag tot zaterdag  
van 8.00 tot 19.00 uur

24 uur per dag op Internet:  
www.valgardena.it

Toerismebureau
I-39048 Selva Gardena
Str. Mëisules 213
Tel. +39 04 71  77 79 00
Fax +39 04 71  79 42 45
selva@valgardena.it

Toerismebureau
I-39047 S. Cristina
Str. Chemun 9
Tel. +39 04 71  77 78 00
Fax +39 o4 71  79 31 98
s.cristina@valgardena.it

Toerismebureau
I-39046 Ortisei
Str. Rezia 1
Tel. +39 04 71  77 76 00
Fax +39 04 71  79 67 49
ortisei@valgardena.it


