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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 snowfarming-
loipe (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, tegen- 
woordig 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, lounche 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  

Je moet dus naar het Zwitserse Zernez om bij de Munt La Schera Tunnel te komen. Naar Zernez kun 

je over verschillende routes komen: 

• Via Memmingen, Bregenz, Landquart en Klosters naar de treintunnel Vereina  

• Via Ulm, de Fernpass en Landeck 

• Via Chur, Julierpass en St.Moritz  

Vanaf de Munt La Schera Tunnel ligt het hotel aan de andere (zuid) kant van het dorp in de hoofdstraat. 
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Treinreis 
De treinreis kun je boeken via websites als NS international, Bahn.de of de Treinreiswinkel.  
Vanuit Amsterdam reis je comfortabel met de nachttrein naar Basel of Zürich. Vanaf en naar met 1 of 
2 overstappen via Landquart naar Zernez. Bus 815 rijdt vervolgens iedere twee uur van Zernez naar 
het centrum van Livigno. Bustijden en kaartjes zijn te vinden via Das Online-Portal der SBB für Zug 
und ÖV | SBB. Afhankelijk van welke verbinding je kiest, ben je rond 12:00 of 14:00 uur in Livigno.  
Het is ook mogelijk om met de dagtrein aan te reizen. Wellicht in aanvulling met een extra 
overnachting in Basel of Zürich. Kijk in de reisplanner voor een passende verbinding en de prijzen van 
tickets. 
 

Accommodatie 
Hotel Sporting is dus het “basiskamp” van deze reis. Hier zijn ook de briefings, videoanalyses, 
waxruimte etc. Wie accommdatie elders boekt kan voor Hotel Sporting maaltijden erbij boeken.  

 
Appartementen bij de buren 
Als goedkoop alternatief bieden we dus bedden aan in de 8 eenvoudige appartementen, die direct 
naast de nieuwe Dependance van het hotel liggen. Je maakt gebruikt dan gebruik van alle maaltijden 
en faciliteiten van Hotel Sporting.  
Je kunt hier de volgende opties boeken: 
Standaardbed in 3p of 5p appartement  
Je verblijft samen met iemand anders op een 2p slaapkamer van een appartement of alleen op de 
slaapsofa in de woonkamer. Je deelt badkamer/wc met de anderen in dat appartement  
1p slaapsofa in woonkamer 3p appartement 
Je verblijft op de slaapsofa in de woonkamer van een appartement, waarvan de slaapkamer met 2 
andere personen belegd is. Je deelt badkamer/wc met de anderen in dat appartement. 
Bed op 2p kamer in 3p of 5p appartement 
Je verblijft samen met iemand anders op een 2p slaapkamer van een appartement, waarin nog een 

andere persoon op de slaapsofa verblijft en of in het geval van een 5p appartement 1 of 2 anderen in 
de andere slaapkamer verblijven. Je deelt badkamer/wc met de anderen in dat appartement. 
1p slaapsofa in woonkamer 2p appartement 
Je verblijft op de slaapsofa in de woonkamer van een appartement, waarvan de slaapkamer met 1 
andere personen belegd is. Je deelt badkamer/wc met de andere in dat appartement. 
Bed op 2p kamer in 2p appartement 
Je verblijft samen met iemand anders op een 2p slaapkamer van een appartement, waarin geen 
andere personen verblijven. 
Bed op 2p kamer single use in appartement 
Je verblijft alleen in de slaapkamer van een appartement. Je deelt badkamer/wc met de andere(n) in 
dat appartement.  
 
Opties voor 1-persoonskamers 
In het hotel zijn geen 1-persoonskamers. Dit zijn de opties als je alleen in een kamer wilt slapen: 

• 2p kamer single use comfort in het hotel 

• 2p kamer single use superior in het hotel 

• Bed op 2p kamer single use in appartement 
Je verblijft alleen in de slaapkamer van een appartement. Je deelt badkamer/wc met de 
andere(n) in dat appartement.  

• 1p slaapsofa in woonkamer 2p appartement 
Je verblijft op de slaapsofa in de woonkamer van een appartement, waarvan de slaapkamer 
met 1 andere personen belegd is. Je deelt badkamer/wc met de andere in dat appartement. 

• 1p slaapsofa in woonkamer 3p appartement 
Je verblijft op de slaapsofa in de woonkamer van een appartement, waarvan de slaapkamer 
met 2 andere personen belegd is. Je deelt badkamer/wc met de anderen in dat appartement. 

• Je boekt zelf ergens een kamer en boekt eventueel maaltijden in het hotel erbij. Je zorgt dat je 
bij de briefings in het hotel bent. 
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