Bestemming Winterintro: Livigno
Livigno, klein dorp met prachtige omgeving
Livigno ligt in Italië op 1816 meter hoogte, ten zuiden van het Zwitserse Nationale park in een
breed dal tussen hoge bergen. Livigno ligt tussen twee hoge bergketens en heeft hierdoor een
zonnig en droog klimaat. Door de hoge ligging is het er al vroeg winter en is het gebied dus erg
sneeuwzeker.

Gegarandeerd langlaufen door kunstsneeuwloipe
Het winterseizoen in Livigno loopt van midden oktober tot en met mei, deze data zeggen genoeg over
de sneeuwzekerheid van dit gebied. Vanaf midden oktober ligt er gegarandeerd een snowfarmingloipe (gemaakt met de sneeuw, die uit de vorige winter bewaard wordt). Vanaf die tijd zijn de nachten
meestal ook koud genoeg om kunstsneeuw te maken. Maar het mooist is het natuurlijk met echte
sneeuw en die valt er gelukkig ook rijkelijk.
Er zijn 30 km zeer gevarieerde loipes voor skating en klassiek. Aan de ene kant kun je naar Tresenda
in het Valle di Forcola en aan de andere kant langs het dorp naar het Lago di Livigno. Daar kom je ook
langs het langlaufstadion met een paar hele pittige wedstrijdloipes. Livigno is er alles aan gelegen om
de loipes zo vroeg in de winter al in een goede staat te hebben. Ze hebben een naam hoog te houden
als trainingsgebied en in het eerste weekend van december staat de langlaufmarathon La Sgambeda
op het programma.
Op deze webcam kun je goed zien hoe het met de loipe staat.

Tax-free shopping
Omdat het (vooral in de winter) zo moeilijk te bereiken is (vroeger alleen via hoge passen,
tegenwoordig ook via een éénsporige tunnel) heeft het een belastingvrije status gekregen! Benzine en
alcohol zijn er dus spotgoedkoop, maar ook veel andere artikelen zijn zeer aantrekkelijk geprijsd. Dat
is ook de reden, dat er in het gezellige dorpscentrum veel mooie winkels zijn.

Hotel dichtbij loipes en centrum
Tijdens deze reis verblijven we in het heerlijke 4-sterren Hotel Sporting dat op 200 meter afstand van
de loipes ligt. ****Hotel Sporting heeft alles wat een langlaufer nodig heeft. Fantastische nieuwe
kamers en suites, een binnenbad en wellness, een grote eetzaal, lounge en bar en een enorme
waxkelder.
Het oude hotel Sporting, waar we tot 2015 met deze reis verbleven, is nog niet gerenoveerd en heet
nu Dependance Sporting. Deze Dependance is via een tunnel onder de weg direct verbonden met het
****hotel. Wie in Dependance Sporting verblijft eet natuurlijk gewoon met de groep in de grote eetzaal
van het hotel en kan ook van alle faciliteiten zoals de wellness (zonder bijbetaling) gebruik maken. We
verblijven op basis van volpension met een uitgebreid ontbijtbuffet en twee lekkere warme maaltijden
(lunch en diner). In het hele hotel is gratis Wi-Fi beschikbaar.

Reis naar Livigno!
De reis is op basis van eigen vervoer. De locatie van het hotel vind je op Google Maps. De beste manier is om met de auto te reizen, want er komt geen trein en het dichtstbijzijnde vliegveld (Innsbruck) is
ook een behoorlijk eind weg. Vanaf Utrecht is het zo’n 980 km (circa 10 u.) rijden naar Livigno.
Je moet wel rekenen op extra kosten:
 Voor de tunnel Munt La Schera, normaal gesproken de enige manier om in de winter Livigno
te bereiken
 Afhankelijk van de aanreisroute:
o Autobahnvignet Oostenrijk of Zwitserland
o Eventueel Treintunnel Vereina

