
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Bestemming: 

Italië, Livigno 

Livigno, klein dorp met prachtige omgeving  
Het langgerekte dorp ligt op 1800 meter hoogte en de omgeving bevat heel veel (goed onderhou-
den) singletrails en paadjes. Livigno is door de hoge ligging zeer geliefd bij topsporters, die hier 
jaarlijks komen voor een hoogtestage. Omdat het dorp tussen twee hoge bergketens ligt, heerst er 
een zonnig en droog klimaat. 
 
Op Google Maps vind je waar Livigno precies ligt en een routebeschrijving. 
 
  
De MTB-routes 
Zoals je van Vasa Sport gewend bent gaan de routes zo veel mogelijk over onverharde pa-
den/singletrails. Op asfalt zul je nauwelijks komen! 
Twee liften in Livigno vervoeren ook mountainbikes. Natuurlijk gebruiken we de liften van 
het Bikepark van Mottoline en Carisello waar prachtige flowtrails zijn gegraven. Bij de Mottolino-
gondel is een bikepark met afdalingen van verschillende niveaus.  
 
Omdat we al jaren in Livigno komen weten we precies waar de mooiste trails liggen. We beschik-
ken dan ook over heel veel routes voor verschillende MTB-niveaus. Hierdoor kunnen we het pro-
gramma snel aanpassen zonder dat het ten koste gaat van de beleving van de reis! Het program-
ma passen we soms aan vanwege het weer of als er vanuit de groep een bepaalde behoefte is. 
 
 
Tax-free shopping inbegrepen  
Omdat het (vooral in de winter) zo moeilijk te bereiken is (vroeger alleen via hoge passen, tegen- 
woordig ook via een tunnel) heeft het een belastingvrije status gekregen! Benzine en alcohol, maar  
ook veel andere artikelen zijn er dus behoorlijk goedkoop! Dat is ook de reden, dat er in het gezel- 
lige dorpscentrum veel mooie winkels zijn.   
 
 
Reis naar Livigno!  
De reis is op basis van eigen vervoer. De beste manier is om met de auto te reizen. Vanaf Utrecht  
is het zo’n 980 km (circa 10 u.) rijden naar Livigno. Per openbaar vervoer is deze bestemming niet  
of zeer lastig bereikbaar. 
Je moet wel rekenen op extra kosten: 

 Voor de tunnel Munt La Schera 

 Afhankelijk van de aanreisroute: 
o Vignet Oostenrijk of Zwitserland 
o Eventueel Treintunnel Vereina  

 

 

https://www.google.nl/maps/place/23030+Livigno,+Sondrio,+Itali%C3%AB/@46.5322071,10.0989787,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47836dfa067fe897:0x5b4999f522f8aacb!8m2!3d46.538636!4d10.1357319
https://www.livigno.eu/en/tunnel-munt-la-schera
https://www.rhb.ch/de/autoverlad-vereina

