Bestemming langlaufweek Toblach
Het veelzijdige Toblach met prachtige uitzichten
Toblach heeft alles wat langlaufen leuk maakt! De Tour de Ski komt hier ieder jaar langs, en dat is niet
voor niets. Het stadion is een mooie plek om techniek te oefenen en in de beboste hellingen rondom
het stadion kun je volop trainen op diverse trainingsloipes. Vanuit Toblach zijn er verschillende
mogelijkheden om lange tochten te maken met adembenemend uitzicht op de Dolomieten-toppen. De
Drei Zinnen zullen we op een van onze tochten goed kunnen zien.
Toblach vormt met het Pustertal en de zijdalen één van de mooiste en indrukwekkendste
langlaufgebieden. Niet voor niets worden hier veel internationale wedstrijden gehouden! De faciliteiten
zijn uitstekend, het berglandschap is indrukwekkend
En wat eten betreft is het toch echt Italië! Heerlijke (en betaalbare) pizza of pasta.

De mooiste loipes van Europa!
De loipes van Toblach behoren tot de mooiste van Europa. Je kunt hier lange, relatief vlakke tochten
maken of juist de pittige trainingsloipes rondom het stadion proberen. Het hotel ligt direct aan de loipe
en naar het langlaufstadion is het niet ver. Alle loipes zijn zowel voor klassiek als voor skating geschikt
en worden perfect onderhouden. Een dagje alpine skiën is mogelijk, al liggen de echte grote
skigebieden van de Dolomieten wat verder weg.

Hoe kom ik in Toblach?
Auto
Deze reis is een eigen vervoersreis. Toblach is met de auto goed te bereiken. Vanaf Utrecht is het
zo’n 1.025 km (10 u. 30 min.) rijden naar Toblach.
Om in Toblach te komen moet je via de Oostenrijkse autosnelwegen, waarvoor je een Autobahnvignet
nodig hebt. Dit vignet (simpelste versie is 14 dagen geldig) koop je in Nederland bij de ANWB of in
Oostenrijk bij het eerste tankstation over de grens (ongeveer 8,50 euro). Als je over de
Brennerautobahn rijdt moet je ook nog tol betalen op de Brennerpas en op het aansluitende Italiaanse
deel.
Trein
Het is ook mogelijk met de trein naar Toblach te reizen. Jouw grote voordeel: Comfortabel reizen en
extra tijd in de sneeuw. Met 3 keer overstappen reis je vanuit Amsterdam, Utrecht of Arnhem naar
Toblach. Zowel met de nachttrein (vrijdag avond vertrek) als de dag trein met vertrek op zaterdag
ochtend. Informatie en tickets zijn verkrijgbaar bij de internationale balies op de grote NS-stations en
bij Teleservice NS Internationaal, 0900-9296 (0,35 euro p.m.). We hebben ook goede ervaringen met
www.treinreiswinkel.nl. Voor het reisschema kun je het beste kijken op www.bahn.de , deze Duitse
routeplanner is zeer gedetailleerd en up to date.
Tip: via Bahn.de kan je sparpreis tickets boeken waardoor je voor 50 euro van Emmerich (of ander
station net over de grens) naar Toblach kan reizen. Bij Emmerich kan je gratis parkeren.
Het station van Toblach ligt op slechts 100 meter afstand van het hotel.
Voor reisadvies met de trein kun je via de mail contact opnemen met reisleidster Froutje.

