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Fabelachtige Dolomieten
Het is bijna niet te geloven: waar nu de machtige bergen
oprijzen, bevond zich 250 miljoen jaar geleden een tropische zee genaamd Tethys - daaruit zijn de Dolomieten
ontstaan - Fossielen en versteende koraalriffen getuigen
daar ook nu nog van.

Lang werden de Dolomieten ‚Monti pallidi‘, bleke bergen,
genoemd. Pas sinds de Franse geoloog Déodat de Dolomieu, ruim 200 jaar geleden, het gesteente onderzocht
en geanalyseerd heeft, dragen de bergen zijn naam.
Wie de Val Gardena Dolomieten bezoekt, zal niet alleen
de eerste keer verbaasd staan: dit bergparadijs heeft
iets sprookjesachtig en geheimzinnigs over zich. Tot een
hoogte van 3.181 meter strekt de monumentale Sassolungo zich uit, met zijn langgerekte zuidelijke wand waaraan hij zijn naam dankt; de markante toppen van het
Fermedagebergte in de Odlegroep, de klimschool van
Messner, de Sass Rigais en de Furchëta met zijn 3000
meter hoogte betoveren iedereen elke keer weer. Jaar in
jaar uit gaan ontelbare skiërs, wandelaars en fietsers de
Sellagroep rond, over de 26 km lange, welbekende Sellaronda met alle variaties, zowel links- als rechtsom.

Index
5

Fabelachtige Dolomieten

8

De prachtige natuur

11

Zomer in Val Gardena

14

”De berg roept!“

17

Val Gardenas Lifestyle

18

Herfstjuweel

21

Eenheid maakt sterk

23

Voorzieningen

26

Skiplezier!

31

Wintersprookje

32

Genieten in Val Gardena

35

Kerstfiguur ontmoet ijssculptuur

37

Kinderprogramma

38

Skipass & Skischolen

41

Highlights

42

Leading Mountain Resorts

43

valgardena.it

44

De parels van Val Gardena
cinch

5

6

sies

set

7

De prachtige natuur
Luis Trenker, een van de beroemdste bewoners van het Val
Gardena en een wereldberoemd bergbeklimmer, noemde
de Dolomieten ‘de mooiste bergen ter wereld’. Zelfs de
UNESCO werd zodanig betoverd door de ‘bijzondere, monumentale schoonheid’ van de Dolomieten, dat zij in 2009
besloot deze te benoemen tot wereldnatuurerfgoed.

In het bergparadijs van het natuurpark Puez-Odle in de Val
Gardena Dolomieten, onderdeel van het UNESCO-wereldnatuurerfgoed, gaan niet alleen de harten van bergbeklimmers
sneller slaan. Een waar dagboek van onze aarde opent zich en
vertelt, aan de hand van de verschillende soorten gesteenten,
afzettingslagen en verweringsvormen, over de ontstaansgeschiedenis van de Dolomieten. Wie zijn ogen open houdt bij
het wandelen in deze wonderbaarlijke wereld, ontdekt kleine
en grote wonderen: versteende mosselen en andere versteende formaties afkomstig uit de zee, gentiaan en edelweiss,

De ‘bleke bergen’

gemzen en roofvogels. In maart kondigen pelsanemonen en
krokussen het voorjaar aan en in de zomer komen wandelaars
alpenrozen, venusschoenen en Turkse lelies tegen. Als men
zijn blik via de diepblauwe hemel in de richting van het Vallunga werpt, kan men daar de steenarend rondjes zien vliegen.

En als de ‘bleke bergen’ afhankelijk van de tijd
van de dag, van zilvergrijs via okergeel tot koperrood
kleuren en daarmee het Alpenlicht zich voor
u ontvouwt, wordt de stilte vaak verbroken door de
schrille waarschuwingskreten van de bergmarmotten.
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A pe o cun la roda da n piz al auter de nosta valeda.
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Sellaronda Bike Day
Op twee zondagen in de zomer vindt de Sellaronda
Bike Day plaats en dan is het ‘Ruim baan voor de
wielrijders!’ – de Dolomietenpassen rond de
Sellagroep zijn dan ontoegankelijk voor het verkeer
en gereserveerd voor iedereen die graag fietst.
www.sellarondabikeday.com
www.mtb-dolomites.com

Zomer in Val Gardena
Het ontdekken van de bergwereld van de Val Gardena
Dolomieten is een belevenis voor de hele familie: te
voet, op de fiets, tussen de steile bergwanden of vanuit
de lucht kan men dit aardse paradijs op onvergetelijke
wijze beleven.

De wandelpaden beginnen voor uw deur en de vele
kabelbanen brengen zomersporters in korte tijd in het
rijk van de gemzen en bergmarmotten. De toppen en
kantelen, pieken en rotsspleten van de Val Gardena
Dolomieten wakkeren ook de kinderlijke fantasie en
zwerflust aan. En in de Zomer Kinderweken draait alles
om spel, sport en natuur, sprookjes en sagen. In de
Hochseilgarten in Ortisei balanceert groot en klein, uitgerust met helmen, klimgordels, karabijnen en touwen
tussen drie en vijftig meter hoogte, via hangbruggen en
talrijke platformen, trappen en ladders. Het massief van
de Sellagroep kan via de Sellaronda in 5 tot 8 uur worden
rondgelopen; fietsers zijn daarbij iets sneller en paragliders genieten vanuit vogelperspectief. Wat voor iedereen
gelijk blijft, is het uitzicht, het blijft adembenemend
vanuit elk gezichtspunt.
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”De berg roept!“
Het gebied van de Val Gardena Dolomieten is een geliefd
klim- en wandelparadijs in het Alpengebied. Met frisse
alpenweides en authentieke berghutten tot hun beschikking, zijn zowel extreme bergbeklimmers als vrije-tijdssporters enthousiast.

Al sinds het einde van de 19e eeuw trekken de Val Gardena
Dolomieten bergliefhebbers aan uit alle delen van de
wereld. De naam als plaats van gruwelijkheden en als toevluchtsoord van boze geesten is inmiddels ook verloren
gegaan. Met vaste stap dringen bergbeklimmers en alpinisten diep de donkere spelonken in, zetten zich schrap
in scheuren en openingen van het gesteente en klimmen
naar boven over steile wanden. Als u eenmaal door de
bergen betoverd bent, komt u hier niet meer vanaf. Er is
één ding dat de Val Gardena alpinisten met name verbindt:
samenhang en solidariteitsgeest. Luis Trenker heeft ooit
gezegd: “De enige topontmoetingen die er werkelijke toe
doen, zijn die van de Alpinisten.“ Voor de veiligheid wordt
steeds optimaal gezorgd: de leden van de bergreddingsdienst “Aiut Alpin Dolomites“ staan altijd klaar om ingezet
te worden als er gevaar dreigt – met of zonder helikopter.

Avontuur dat Dolomieten heet
De experts van de Berggidsenvereniging
Val Gardena en de Alpinistenschool Catores
begeleiden vol enthousiasme bergliefhebbers
door het avontuur dat Dolomieten heet.
Tot de klassiekers behoort de klimtocht naar
de top van de 2.956 meter hoge Sasso Piatto.
www.dolomitesalpine.it
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Nchin sun la pizes di crëps plu auc.
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Se n sté bën y s’la goder.
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Traditie houtsnijkunst
In S. Cristina bevindt zich de grootste kerststal ter
wereld, gesneden door een groep beeldhouwers.
In de permanente tentoonstelling UNIKA, aan de rand
van Ortisei, is gedurende het hele jaar de kunst van de
Val Gardena houtsnijkunst te bewonderen: UNIKA-leden
tonen hun werk en vaardigheid tijdens houtsnijdemonstraties; in het najaar vindt hier ieder jaar ook de Beeldhouwbeurs plaats.
www.unika.org
www.art52.it

Val Gardenas Lifestyle
”Bënunì te Gherdëina!“ – Welkom in Val Gardena!
Ortisei, S. Cristina en Selva – de drie belangrijkste
plaatsen van het dal – bekoren door hun uitzonderlijke
vermenging van Ladinische cultuur, Tiroolse traditie
en Italiaanse Dolce Vita.

De traditiebewuste bewoners van het Val Gardena zijn
trots op hun Ladinische taal en cultuur; toch staan zij
eveneens open voor de moderne tijd.
De belangrijkste plaatsen van het dal, Ortisei, S. Cristina
en Selva, met hun schilderachtige dorpskernen, staan
garant voor een vakantie van bijzondere klasse. Comfortabele hotelbedrijven, gezellige cafés, voortreffelijke
restaurants, chique boetieks en moderne infrastructuur
laten niets te wensen over.
Het vakantiedal, omringt door de prachtige bergwereld
van de Dolomieten en het vredige alpenweidelandschap
biedt de perfecte voorwaarden voor een verkwikkende
vakantie vol afwisseling.
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Herfstjuweel
Als de dagen korter worden, de lucht minder warm en het
licht verandert, krijgen de Val Gardena Dolomieten hun
najaarskleuren en nodigen zij uit tot het maken van de
laatste fijne bergwandelingen en gezellige ontmoetingen.

Geel, oranje en rood kleurt de natuur in de herfst en
vormt een contrast met het diepe, heldere blauw van de
hemel. Terwijl op de Dolomietenbergpassen de temperaturen reeds het koude jaargetijde aankondigen, verwarmen in het dal verkwikkende zonnestralen de ziel en
zoekt men de gezelligheid op.
Liefhebbers van fauna en flora kunnen deelnemen aan
begeleide natuurkundige of botanische excursies of
onder begeleiding van ter plaatse bekende wildopzieners
wild gaan spotten: het is een bijzondere ervaring, als de
bronstroep van het roodwild klinkt of indien men, zoals
dit vaak gebeurt tijdens de ochtenduren, hazen en reeën
aantreft.

Törggelen
In de herfst begint de geliefde ‘Törggelezeit’:
gezellig bij elkaar zittend drinkt men een glas ‘Nuien’,
dus jonge wijn, en geniet van surfleisch (gepekeld
varkensvlees), varkensribben, huisgemaakte worst, kool
en knoedels – de klassiekers van de huiselijke tafel.
Als dessert zijn de huisgemaakte oliebollen en gepofte
kastanjes niet te versmaden.

18 dejedot

Canche la dumbries se slongia y l’aria vën plu frëscia.
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Dal lëur da paur, al ziplé, al turism.
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Val Gardena in klederdracht
Ieder jaar vindt op de eerste zondag in augustus de
“Val Gardena in klederdracht“ plaats: mannen, vrouwen
en kinderen kleden zich in hun mooiste feestkleding en
doen enthousiast mee met de traditionele kostuumparade. Concerten van plaatselijke muziekkapellen, folkloristische dansen en lekkernijen uit de Val Gardena keuken
maken het feest compleet.

Museum Gherdëina
Wie geïnteresseerd is in plaatselijke cultuur en traditie
vindt in het Museum Gherdëina in Ortisei een goed
gedocumenteerd overzicht van de cultuur- en kunsthistorische alsmede natuurhistorische ontwikkeling
van Val Gardena.
www.museumgherdeina.it

Eenheid maakt sterk
Tot 70 jaar geleden woonde het grootste deel van de
inwoners van het Val Gardena op hun boerderijen rond
de Sellagroep en de Sassolungogroep. Ze bebouwden de
alpenweides, bewerkten de grond op de steile hellingen
en brachten moeizaam brood op de plank.

Toen in de 17e eeuw de eerste families met houtsnijwerk
begonnen, kon niemand voorspellen dat de houtsnijkunst uit Val Gardena ooit wereldberoemd zou worden.
Er ontstonden figuren voor de kerststal, speelgoed,
beelden en altaren en de fantasie van de houtsnijders
kent geen grenzen. De traditie van de houtsnijkunst
wordt sindsdien ononderbroken aan het nageslacht
doorgegeven.
Het leven in de bergen is nu voor een deel veranderd:
de meeste bewoners van het Val Gardena hebben zich in
de laatste tien jaar toegelegd op het toerisme. Onveranderd gebleven zijn echter vlijt en doorzettingsvermogen,
samenhang, traditiebewustzijn en de creatieve geest van
de bewoners van het Val Gardena.
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Voorzieningen
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 NordicWalkers. Het park werd door DS V 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
behaaldepunten komt overeen met een bronzen,
zilveren, gouden of kristallen speldje.

Val Gardena Card – Mobiliteitskaart
6 resp. 3 dagen onbeperkt gebruik van de
12 liftinstallaties en de busdiensten in het
invoedsgebied van de Mobilcard Zuidtirol.

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

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

Mountainbikeschool Val Gardena
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
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Skiplezier!
Wie naar Val Gardena komt om te skiën, heeft het werkelijk voor het uitzoeken: honderden kilometers pistes voor
zorgeloze afdalingen verwelkomen beginners, gevorderden en echte pro‘s.

Het skigebied van Val Gardena met de modernste skiliften

Speciale weken

behoort tot de “Dolomiti Superski“, het grootste skigebied van de Alpen met in totaal 450 skiliften en meer dan

Tijdens de speciale weken Val Gardena Super Première,

1.220 km pistes. Volgens skiresort.de, het grootste test-

Val Gardena Super Kids en Val Gardena Super Sun pro-

portal van skigebieden, behoort Val Gardena tot de
TOP 10 van de beste skigebieden ter wereld.

fiteren vakantiegangers van deze winterse betovering
door speciale prijzen.

De 26 km van de beroemde Sellaronda, rondom het massief van de Sellagroep, kan men in een dag skiën. Daarbij
gat men op ski’s over vier passen, afwisselend door vier
Ladinische dalen en drie provincies, wat voor oneindig
skiplezier zorgt.
Sinds december 2004 bezit Val Gardena de “Val Gardena
Ronda Express“, een onderaardse kabelspoorbaan die
vanaf S. Cristina alle skigebieden van het dal met elkaar
verbindt. En in slechts acht minuten brengt de nieuwe
kabelspoorbaan de wintersporters in het skiparadijs op
2.100 m hoogte.

Südtirol Gardenissima
De exclusieve gebeurtenis ter afsluiting van het skiseizoen van Val Gardena is de reuzenslalom “Südtirol
Gardenissima“: van de top van de Seceda op 2.518 m
razen skihelden in slechts 3,40 minuten de afstand van
6 km naar beneden en overbruggen daarbij 1.033 meter
hoogte - een enorme prestatie, ook voor professionals.
www.gardenissima.eu

26 vintsies

Na sluseda y n trëi raides tla nëif farinënta.

vintset 27

28 vintot

vintnuef 29

La natura paussa sota na chëutra blancia.
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Zwembad ”Mar Dolomit”
Als ‘s avonds de inspanningen van de dag voelbaar
worden, kan men een aangename duik nemen,
ontspannen in hete stoom en zich rekken en strekken
op de ergonomische ligstoelen... Waar? In attractieen familiezwembad “Mar Dolomit“ in Ortisei.
www.mardolomit.com

Wintersprookje
Ieder jaar weer komen Vrouw Holle en de Winterkoning
naar het vakantiedal Val Gardena. Ze bestrooien het
landschap met een dikke sneeuwlaag, zorgen voor poedersuiker op de bergtoppen en nodigen de zon uit om dit
alles met warme stralen te verlichten.

Het is ongelofelijk mooi om door dit droomlandschap te
wandelen- en men heeft daar niet veel voor nodig: een
paar sneeuwschoen aan de voeten, twee wandelstokken
en... daar gaan we! Wie van spanning houdt, huurt een
rodelslee, laat zich met kabelspoorbaan Rasciesa naar
het bergstation vervoeren en suist over de 6 km lange
rodelpiste op twee glijers het dal in. Liefhebbers van het
langlaufen komen ook aan hun trekken in het moderne
langlaufcentrum Monte Pana of wanneer ze zich in het
’Nordic Active Park‘ in het lieflijke Vallunga over eindeloze
kilometers “loipen” voortbewegen. Wie voor romantiek
komt, geniet van het winterlandschap vanuit een arrenslee. En wat is er beter dan terug te keren in de authentieke berghut, te genieten van een overvloedige Brettlmarende, een schotel met kaas, worst, spek en vleeswaren,
en heerlijk in de zon te ontspannen, al wegdromend bij de
aanblik van het adembenemende panorama.
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Genieten in Val Gardena
In de keuken van Val Gardena wordt de eenvoudige, traditionele huiselijke kost gecombineerd met nationaal en
internationaal geïnspireerde gerechten. Een keuze maken
tussen gezellige boereneethuizen, exclusieve restaurants, Italiaanse pizzeria’s of authentieke berghutten is
een ontdekkingsreis op zich.

Een actieve vakantie is goed, maar de lekkere trek tussen de inspanningen in laat zich voelen. Het genieten van
de keuken van Val Gardena is steeds weer een belevenis:
Ladinische recepten komen aan bod, evenals de verfijnde gerechten uit de Nouvelle Cuisine en de lekkernijen uit de Italiaanse keuken. Hierbij worden altijd lokale
kwaliteitsproducten gebruikt, en wordt de fantasievolle
kookkunst gecombineerd met de bijzondere gastvrijheid
van de bewoner van het Val Gardena.
Ook hier is het weer moeilijk een keuze te maken: verse
visspecialiteiten uit de bergmeren van Sassolungo,
fantasievolle knoedelgerechten bij de steile helling of
verfijnde lekkernijen uit de Gourmetkeuken? – dat is de
vraag.

Uit grootmoeders keuken
Nieuwe culinaire interesse is er voor typische
Val Gardena-gerechten uit grootmoeders keuken, zoals
bijvoorbeeld ‘Crafuncins’ (gevulde deegkussentjes),
‘Puessl’ (appelgebak) of ‘Bales de furmenton’
(boekweitknoedels).
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Grosti, crafuncins, bales y dut chël che Ve sà bon.
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Ert y tradizion tl tëmp da Nadel.
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De nieuwjaarsfakkeltocht
Een wel heel bijzondere sfeer brengt de nieuwjaarsfakkeltocht van de skischolen met zich mee: ervaren
skileraren nemen de toeschouwers mee in de wereld
van het alpineskiën en demonstreren gecompliceerde
technieken en spannende freestyle-jumps.

Kerstfiguur ontmoet ijssculptuur
Net als de rest van Südtirol hult ook het Val Gardena
zich tegen het einde van het jaar in kerstsfeer en
wordt het jaar feestelijk afgesloten.

De kleine houten huisjes van de Val Gardena Kerstmarkt
in S. Cristina worden feestelijk versierd en de bezoekers
bewonderen de kunstig gemaakte houten figuren en
kerststallen, de kerstboomversiering, kaarsen, glas- en
keramiekproducten, lekker kerstgebak, kruidige ‘lebkuchen‘, geurige glühwein en stemmige kerstmelodieën.
Dat de bewoners van het Val Gardena de snijkunst in
het bloed hebben, bewijzen ze ook met de traditionele
wedstrijd voor sneeuwfiguren, waarbij zij uit sneeuw en
ijs prachtige figuren toveren en met elkaar strijden om de
prijs voor de mooiste ijssculptuur.
Tenslotte wordt met adembenemend vuurwerk tijdens
de jaarwisseling het afgelopen vakantiejaar feestelijk
gekroond en het nieuwe jaar “Bënunì!“ geheten.
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Kinderprogramma
Gezinsaanbieding
Bij alle bedrijven met het teddybeer-symbool
profiteren gezinnen met kinderen (in extra bed)
het hele jaar door speciale voorwaarden:
• 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

MINI
CLUB
SELVI

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 kindvriendelijke
wandel- en trekkingpaden voor uitstapjes met de hele familie.
Aan Val Gardena werd de prijs voor kindvriendelijkheid 2009 van
het VKE toegekend.
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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

www.DolomitiSuperski.com
Transfer vanaf luchthaven
Transfer vanaf luchthaven
Verona-Catullo, BergamoOrio al Serio en Innsbruck
naar Val Gardena –
direkt te boeken op
www.flytovalgardena.com
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Snowboard- en Skischool 2000

Ski- en Snowboardschool Saslong

Str. Mëisules 275, 244 en 290 · 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

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
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Skipass | Val Gardena-Alpe di Siusi
79 liftinstallaties, 175 kilometer aan pisten | Winterseizoen 2012/2013 | 06.12.2012 - 07.04.2013
Val Gardena SuperPremière 4=3
06.12.2012 - 22.12.2012
Dagen Volwassene

Junioren
geb. na
01.12.1996

Laagseizoen: 06.01.2013 - 02.02.2013
		
17.03.2013 - 07.04.2013

Senioren
geb. voor
01.12.1947

Dagen Volwassene

Junioren
geb. na
01.12.1996

Senioren
geb. voor
01.12.1947

Hoogseizoen: 23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013
Dagen Volwassene

Junioren
geb. na
01.12.1996

Senioren
geb. voor
01.12.1947

1

€

37,00

€

26,00

€

33,00

1

€

40,00

€

28,00

€

36,00

1

€

46,00

€

32,00

€

41,00

2

€

73,00

€

51,00

€

66,00

2

€

80,00

€

56,00

€

72,00

2

€

91,00

€

64,00

€

82,00

3

€ 106,00

€

74,00

€

96,00

3

€

117,00

€

82,00

€ 105,00

3

€ 133,00

€

93,00

€ 120,00

4

€ 136,00

€

95,00

€ 122,00

4

€ 150,00

€ 105,00

€ 135,00

4

€ 170,00

€ 119,00

€ 153,00

5

€ 163,00

€ 114,00

€ 147,00

5

€ 179,00

€ 125,00

€ 161,00

5

€ 204,00

€ 143,00

€ 183,00

6

€ 187,00

€ 131,00

€ 168,00

6

€ 206,00

€ 144,00

€ 185,00

6

€ 234,00

€ 164,00

€ 210,00

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 01. 12. 2004) krijgen een gratis skipas (niet in geval van seizoenskipassen), als de
toezichthoudende persoon een skipas koopt voor dezelfde periode. Verkoop skipassen: | bij de filialen 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

Skipass | Dolomiti Superski
450 liftinstallaties, 1.200 kilometer aan pisten | Winterseizoen 2012/2013 | 01.12.2012 - einde skiseizoen
Dolomiti SuperPremière 4=3
01.12.2012 - 22.12.2012
Dagen Volwassene

Junioren
geb. na
01.12.1996

Laagseizoen: 06.01.2013 - 02.02.2013
17.03.2013 - einde skiseizoen
Senioren
geb. voor
01.12.1947

Dagen Volwassene

Junioren
geb. na
01.12.1996

Senioren
geb. voor
01.12.1947

Hoogseizoen: 23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013
Dagen Volwassene

Junioren
geb. na
01.12.1996

Senioren
geb. voor
01.12.1947

1

€

40,00

€

28,00

€

36,00

1

€

45,00

€

32,00

€

41,00

1

€

50,00

€

35,00

€

45,00

2

€

79,00

€

56,00

€

71,00

2

€

87,00

€

61,00

€

79,00

2

€

99,00

€

69,00

€

89,00

3

€ 115,00

€

81,00

€ 104,00

3

€ 127,00

€

89,00

€ 114,00

3

€ 144,00

€ 101,00

€ 130,00

4

€ 148,00

€ 103,00

€ 133,00

4

€ 162,00

€ 114,00

€ 146,00

4

€ 184,00

€ 129,00

€ 166,00

5

€ 177,00

€ 124,00

€ 159,00

5

€ 194,00

€ 136,00

€ 175,00

5

€ 221,00

€ 155,00

€ 199,00

6

€ 203,00

€ 142,00

€ 183,00

6

€ 223,00

€ 156,00

€ 201,00

6

€ 254,00

€ 178,00

€ 228,00

Er kan niet worden gegarandeerd dat op alle installaties vanaf Seizoenbegin tot Seizoeneinde kan worden geskied. De prijzen voor skipassen kunnen
veranderen op grond van uitzonderlijke maatregelen van belastingtechnische of sociale aard, of van monetaire politiek.

selva · ortisei · s.cristina
www.scuole-sci.com

Ski- en Snowboardschool Selva gardena

Ski- en Snowboardschool ortisei

Ski- en Snowboardschool S. Cristina

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

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

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
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Highlights
FIS Ski World Cup: 14.-15.12.2012
Twee skiwedstrijden op de beroemde Saslong-piste over de
“kamelenbult“
Christmas on Ice: 27.12.2012
IJsshow met wereldberoemde kunstschaatsers in kerstsfeer
Sellaronda Skimarathon: 08.03.2013
Toerskiwedstrijd over de vier bergpassen
Südtirol Gardenissima: 01.04.2013
De langste reuzenslalomwedstrijd ter wereld met 650 deelnemers
Val Gardena Spring Trophy: 01.-03.04.2013
Internationale kunstschaatswedstrijd voor junioren
Südtirol Sellaronda Hero: 22.06.2013
De zwaarste MTB -marathon van Europa met 4.200 meter hoogteverschil
Sellaronda Bike Day: 23.06.2013 & 22.09.2013
Autovrije dag: de wegen rond het Sellamassief zijn alleen voor
fietsers toegankelijk
13. volkssport Olympiade: 25.-29.06.2013
13. Internationale Volkssport Olympiade
Belsy Fest: 29.06.2013
Volksmuziekfeest met de Grand-Prixwinnares Belsy
Internationaal springtoernooi Pozzamanigoni:
Juli/augustus 2013 - Spectaculaire springwedstrijd
valgardenaMusika: Juli tot september 2013
Concertreeks van klassieke muziek met wereldberoemde orkesten
Val Gardena in klederdracht: 04.08.2013
Het grootste folklorefeest van het dal met een optocht van de
klederdrachten
UNIKA: 22.-25.08.2013
Grote sculpturen- en kunstbeurs van Val Gardena
15e Ladinische Herfstweken:
Genieten en Cultuur beleven 01.-22.09.2013
Weken met voorstellingen rondom de Ladinische tradities
Val Gardena Alpine Weekend: 13.-15.09.2013
Weekeinde met hoogtepunten voor alle bergvrienden
12e feest “Die Ladiner“: 04.-06.10.2013
Volksmuziekfeest met de Grand Prixwinnaars “Die Ladiner“
Val Gardena-Südtirol APT Challenger 64.000 Euro+H:
02.-10.11.2013
Internationale tenniskampioenschappen heren
Het gedetailleerde programma vindt u in de brochure
“Val Gardena Events“ of op internet op www.valgardena.it
Wijzigingen voorbehouden
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1

Leading Mountain Resorts
of the World

2

“Leading Mountain Resorts of the World“ is een netwerk van vakantieoorden die in ieder jaargetijde bergvakanties van hoge kwaliteit
aanbieden. Val Gardena werd voor dit handelsmerk uitgekozen.
De andere leden zijn: Queenstown (Nieuw-Zeeland - Australasië),
Saas-Fee (Zwitserland - Europa), 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

3

1

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.

2

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.

3

SAAS-FEE - Europa
Saas-Fee/Saastal biedt u 300 dagen zon per jaar, een unieke
bergwereld, talloze sportavonturen en vele wellnessmogelijkheden.
Dertien bergtoppen van meer dan vierduizend meter
omringen dit verkeersvrije gletsjer-resort Saas-Fee en de
aangrenzende Saas-Grund, Saas-Almagell en Saas-Balen.

4

ÅRE - Europa
100 jaar aan innovatie op skigebied – kom hier en ontdek het meest
fantastische skioord van Scandinavië. De bergtoppen in Åre trekken
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.

5

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 bewonderen, over bergweiden trekken, fietsen, golfen, en nog veel meer.

4

5
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www.valgardena.it
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.

Gelieerde sites
Bezoek ook onze gelieerde sites:

www.dolomitesalpine.it

www.mtb-dolomites.com

www.sellarondabikeday.com

www.gardenissima.eu

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 u ook Fan en Follower van onze site?
www.facebook.com/VGardena
www.twitter.com/VGardena
www.valgardenait.blogspot.it
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De parels van Val Gardena
Val Gardenas belangrijkste plaatsen Ortisei, S. Cristina
en Selva liggen slechts 8 km van elkaar verwijderd en
geven in ieder seizoen uw vakantie extra klasse. Een
fabelachtig natuurlandschap, levendig cultureel en
traditioneel bewustzijn, alsmede hartelijke gastvrijheid
zorgen voor de bijzondere charme van dit vakantieoord.

Ortisei, “de hoofdstad van speelgoedland“, zoals deze
in 1873 beschreven werd door de schrijfster Amelia
Edwards, ontvangt zijn gasten aan het begin van het
Ortisei

Val Gardena, op 1.236 m. Zijn mondaine karakter en
perfecte samenspel tussen de traditionele en moderne
architectuur kenmerken het aanzien van het dorp. Het
aanbod aan sport cultuur, kunst, culinaire hoogtepunten en winkels is bijna eindeloos.
Verder in het dal, aan de zonnige kant, verwelkomt het
kleine, schilderachtige dorp S. Cristina zijn bezoekers
op 1.428 m hoogte. Omringd door de Monte Pana,
Col Raiser en de uitlopers van de Saslong betovert het
zowel wintersporters, bergliefhebbers als rustzoekers
in gelijke mate.
Aan de einde van het dal, aan de voet van de Sellagroep,
midden tussen de legendarische skicarrousel op 1.563 m,
ligt het springerige Selva met gastvrije bars, restaurants, traditionele berghutten en een fantastische keuze
aan après-ski-, party- en discogelegenheden.

S. Cristina

De trein van Val Gardena
44 Jaar lang stommelde “la Ferata de Gherdëina“, de
trein van Val Gardena uit de Eerste Wereldoorlog, met
15 km per uur door het dal. Tegenwoordig is hier een
wandelparcours door Val Gardena te vinden en zijn hier

Selva Gardena

oude foto’s over te zien.
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de snelste weg
naar uw vakantiebestemming

iTaliË

südTirol

val Gardena

Hoe kunT u val Gardena bereiken
met de auto
Val Gardena is bereikbaar via de snelweg over de Brennerpas (A22).
Vanuit het zuiden volgt u Verona – Trento – Bolzano tot Chiusa.
Vanuit het noorden volgt u de route Innsbruck – Brenner – Chiusa (afslag
“Chiusa-Val Gardena”). Volg de borden langs de weg, u bent dan in ongeveer 20 minuten in Ortisei, daarna in S. Cristina en Selva Gardena.
Het einde van de vallei en de bergpassen van de Dolomieten liggen op
slechts een paar minuten afstand. In Val Gardena kunt u de auto rustig
laten staan, tijdens het hoogseizoen rijdt er namelijk een uitstekende busdienst, en daarnaast vertrekken er liften rechtstreeks vanuit ieder
dorp die u naar boven brengen. Veel gasten laten daarom de auto thuis,
om met het openbaar vervoer naar Val Gardena te komen.
met de trein
Vanuit de rest van Italië en Noord-Europa zijn er goede Intercity- en
Eurocity-treinverbindingen naar Bolzano of Bressanone. Sommige treinen
stoppen ook in Chiusa.
Zie voor treintijden en aansluitingen www.trenitalia.com
met de bus
Vanuit Bolzano, Bressanone en Chiusa rijden meerdere busdiensten naar
Val Gardena (busdienstregeling www.sii.bz.it).
Sommige hotels hebben een afhaaldienst die u van en naar het station
vervoert. Daarnaast is er iedere zaterdag een transfer van München
(vliegveld en centraal station) naar Val Gardena.

informatie en boekingen:
Busreizen Silbernagl,
Tel. +39 04 71 70 66 33, info@silbernagl.it
De busdienst is beschikbaar van 15. 12. 2012
tot 06. 04. 2013 en van 01. 06 tot 28. 09. 2013.
prijs voor een retour:
CS – Val Gardena .......................... 92,00 Euro
Vliegveld – Val Gardena ...............106,00 Euro
met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde vliegvelden zijn in Bolzano, Innsbruck, Verona, München,
Bergamo en Milaan. De luchthaven Bolzano heeft dagelijks vluchten naar Rome.
Transfer vanaf de luchthaven
Daarnaast zijn er vanaf de luchthaven van Verona – Catullo, Bergamo –
Orio al Serio en Innsbruck transfers naar Val Gardena’s winters 2012/13 en
zomer 2013. Verdere informatie op: www.flytovalgardena.com
Voor informatie over de taxidienst bij het station en de luchthaven kunt u
zich gratis tot ons informatiekantoor wenden, of kijken op onze internetsite
www.valgardena.it
Taxi & Bus Autosella:
Tel. +39 04 71 79 00 33
Centrale Taxi & Bus Val Gardena:
Tel. +39 04 71 79 65 44

Layout & Design:

info val Gardena
Tel. +39 04 71 77 77 77
info@valgardena.it
www.valgardena.it
skype name:
info_val_gardena

Toerismebureau
i-39048 selva Gardena
Str. Mëisules 213

Toerismebureau
i-39047 s. Cristina
Str. Chemun 9

Toerismebureau
i-39046 ortisei
Str. Rezia 1

informatie over beschikbare kamers
Telefonisch: maandag tot zaterdag
van 8.00 tot 19.00 uur

Tel. +39 04 71 77 79 00
Fax +39 04 71 79 42 45
selva@valgardena.it

Tel. +39 04 71 77 78 00
Fax +39 04 71 79 31 98
s.cristina@valgardena.it

Tel. +39 04 71 77 76 00
Fax +39 04 71 79 67 49
ortisei@valgardena.it

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

