
Tre Cime Dolomittene 
I hjertet av et UNESCO 
verdensarvområde
Regionen Tre Cime Dolomittene ligger i Pustertal i Syd-Tirol. Verdenskjente Tre Cime de Lavaredo er 

et landemerke i Tirol og hele Dolomittene. Som Italias nummer en langrennsdestinasjon, tilbyr det 

langrennsløyper for nybegynnere og viderekomne, og er vertskap for mange skiarrangementer.

Kompisen min Mark og jeg er store 
langrennsentusiaster. Hvert år 
bruker vi noen dager av vinteren i et 
av «Cross Country Ski Holidays» 

vintersportsregioner. Områdene ligger spredt 
rundt i de italienske og østerisske Alpene.  
Siden vi alltid har villet reise til Dolomittene 
bestemte vi oss for å ta neste ferie i regionen 
Tre Cime Dolomittene i Syd-Tirol. For det 
første finner man verdens-kjente Tre Cime der 
og for det andre er det Italias nummer en 
skidestinasjon. De har høyfjellsløyper, 
nattløyper, et langrenns-senter som heter 
«Nordic Arena» og løyper som bare skal nytes. 

ALTA PUSTERIA - FAKTA
Langrennsdestinasjonen Tre Cime Dolo-
mittene ligger i Pustertal (italiensk: Alta 
Pusteria) mellom Bruneck i Syd-Tirol og den 
øst-Tirolske grensen (Øst-Tirol er et for-
valtningsdistrikt i delstaten Tirol). 

Det består av ferielandsbyene Sesto (Sexten), 

San Candido (Innchen), Dobbacio (Toblach), 
Villabassa (Niederdorf) og Braies (Prags). Som 
navnet avslører er det en høy dal og ligger 
dermed rundt 1100 meter over havet. Om 
sommeren er landskapet karakterisert av de 
hvit dolomittene og grønne enger og skoger. 

Delene som ble erklært UNESCO verdensarv 
er Tre Cime nasjonalpark, Fanes-Senes-Braies 
og selvfølgelig, selve Tre Cime.  De tre spisse 
tindene består av Cima Grande (2999 meter), 
Cima Occidentale 2973 meter) og Cima Piccola 
(2857 meter). Tre Cime nasjonalpark består av 
et område på over 11000 hektar og har et 
storslagent landskap og Dolomitttinder.  

Som beskrivelsen antyder, er denne 
regionen et eldorado for langrennsløpere. I 
tillegg til fantastisk utsikt og landskap tilbyr 
området også 200 km med perfekt oppkjørte 
løyper. Tre Cime Dolomittene er en del av 
Dolomiti Nordic Ski som er Europas største 
løypenettverk og består av 1300 kilometer 
løyper klar til utforskning. Det betyr at du 

Informasjon om Tre Cime Dolomittene
www.drei-zinnen.info
Cross Country Ski Holidays hotell
www.apparthotel-germania.com
www.hotelunion.it
www.hirben.it
Cross Country Ski Holidays
www.crosscountry-ski.com 

LIGHTBULBON

faktisk har et enda større løypeområde å 
oppdage. Takket være høyden har området 
snøgaranti og langrennssesongen varer fra 
desember til mars. 

Annonse Annonse
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CROSS COUNTRY SKI EVENTS
Tour de Ski start: 29. - 30.12.2018

LIGHTBULBON

DAG 1: STARTSKUDD FOR FERIEN
Mark og jeg er på vei til Toblach i Pustertal. I 
går snødde det, så gatene har høye 
brøytekanter. Mens han kjører, studerer jeg 
langrennskartet over Tre Cime Dolomittene. 
Først nå forstår jeg hvor bredt utvalget av 
langrennsløyper faktisk er. Løyper for 
klassisk så vel som skøyting er spredt ut og 
koblet sammen i hele området. Mange 
startsteder er lett tilgjengelige fra offentlig 
transport. Dette betyr at det er enda flere ruter 
tilgjengelige for oss og treningen vår. Om vi vil 
kan vi krysse over grensa til Østerrike siden 
det også der er ruter som er lenket til de øst-
Tyrolske langrennsløypene. Hvor bra er ikke 
det? 

Etter to og en halv time i bilen med først 
østerriske og senere italinske radiostasjoner, 

ankommer vi Apparthotel Germania i Toblach. 
Vi valgte dette hotelle siden det er medlem av 
«Cross Country Ski Holidays» og dermed 
spesialiserter på langrennsturer. Dette betyr 
at de tilbyr låsbare skirom, klesvask, 
preppehjørne med stativ og utstyr, og en 
langrennsinfo med gratisk kart, oppdatert 
info om løypetilstanden, værmelding og 
brosjyrer med foreslåtte turer. Og enda bedre: 
løypene er kun 300 meter fra hotellet. For oss 
er nærmeste løype er enda nærmere siden 
Apparthotel er kun 100 meter fra Nordic 
Arena. Vi ankommer altså hotellet og får en 
varm velkomst av de ansatte. Siden vi ikke 
reiser på ferie så ofte, har vi bestilt dobbeltrom 
med full pensjon. Om man foretrekker å lage 
maten selv, er det også mulig å booke en 
leilighet. Etter en liten titt på hotellfasilitetene 

som også inkluderer et spa, bestemmer vi oss 
for å ta på langrennsklærne og gå for å 
utforske turens første løyper. Siden det 
allerede er sent og det har begynt å mørkne 
går vi til Nordic Arena rett i nærheten. Der har 
ikke mørket noen betydning siden den er 
flombelyst. Når vi ankommer langrenns-
senteret og går vår første runde, blir jeg 
imponert siden løypene både går på arenaen 
og oppå taket av bygningen. Vi prater også med 
noen andre langrennsløpere. De forteller at 
løypene følger FIS-standard og at årlige 
konkurranser som for eksempel Tour de Ski, 
the Pusertaler Ski-Marathon og Corss Country 
Ski Race Dobbiaco – Cortina foregår her. I 
tillegg til dette har arenaen også en skiskole og 
langrennskiutleie. 

Etter to timer med skøyting og prating 

bestemmer vi oss for å returnere til hotellet. 
Tilbake på hotellet så setter vi skiene våre i 
skirommet og tar av oss de våte klærne og 
legger til tørk i tørkefasilitetene. «Veldig 
lettvint», tenker jeg. Etter dette bestemmer vi 
oss for å teste spaet og bruke den infrarøde 
saunaen, dampbad, jacuzzi, og Kneipp fotbad. 
Dagen avsluttes med en deilig middag og 
førsteklasses rødvin. 

DAG 2
Dagen etter bestemmer vi oss for å prøve den 
60 km lange langrennsruta til Pustertaler Ski-
Marathon som går fra Prags til Sexten. Vi 
starter turen i Prags-dalen i Schmieden. Løypa 
begynner rett på andre siden av sentrum i 
landsbyen. Først tar den oss til Villabassa, 
videre til distriktet Rienz og så vider til 
Toblach der vi krysse skistadion. Etter det 
kommer vi til Höhlensteintal der vi passerer 
Toblacher See  og kommer til stedet med 
fantastisk utsikt over Tre Cime. Dette er 
faktisk det eneste stedet i dalen der du kan se 
Tre Cime. Takket være den blendende utsikten 
glemmer vi begge hvor utmattende 
klatredelene av denne løypa er. I motsetning til 
deltakerne i skimarathonet så starter vi ikke 
stoppeklokka. På den måten kan vi nyte 
sammensetningen av naturopplevelse og den 
fysiske utfordringen. 

Herfra går ruta tilbake til Nordic Arena i 
Toblach. Men siden vi vil gå hele den 6 mil 
lange løypa til Pustertal Ski Marathon stopper 
vi ikke her, men går videre til vi kommer til 
Candido. Herfra går løypene langs den nedre 
delen av Haunold løypa og videre tli Sexten. 
Videre kommer vi til Bad Moos der vi må snu. 
Etter 60 km kommer vi til målet vår i 
Waldheim. Vi er slitne med samtidig stolte av 
oss selv.    

DAG 3
Etter gårsdagens utmattende (men flotte) tur, 
bestemmer vi oss for å prøve høyfjellsturen på 
platået Plätzwiese. Det ligger 2000 m over 
havet, midt i nasjonalparken Fanes-Senes-
Braies. Hotellet forteller oss at vi kan treffe på 
profesjonelle utøvere her siden noen av dem 
bruker dette området til å forberede seg til de 
olympiske leker. Å møte profesjonelle løpere 
hadde vært spennende, men vi har valgt stedet 
siden det er en enkel løype der vi kan nyte 
freden, roen og det flotte landskapet 
Dolomittene har å tilby. Runden er 6 km. Langs 
denne får vi se kjente Dolomitt-fjell som Hohe 
aisl, Monte Cristallo og Tofane. 

Etter denne nydelig turen returnerer med 
godt humør vi til Apparthotel Germania. 
Dessverre er dette vår siste feriedag så vi må 
skifte, pakke sammen skiutstyret og kjøre 
tilbake til Zell am See. Jeg vet likevel at jeg må 
komme tilbake hit for å se mer av Dolomittene. 
De er veldig imponerende. Nå er jeg iallfall 
ikke i tvil om hvorfor de har blitt utropt til 
UNESCO verdensarv.

Annonse Annonse

I tillegg til fantastisk utsikt og landskap tilbyr området 
også 200 km med perfekt oppkjørte løyper. 
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