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Het landschap van de Dolomieten wordt 
gedomineerd door verticale lijnen. Steile rots-
wanden, scherpe pieken, prachtige valleien 
en heldere meren. Bovendien is dit landschap 
UNESCO erfgoed, verwacht je hier dus aan een 
flinke dosis oooh’s en aaah’s. Adembenemend 
is het zeker. Waarom de wintersporters hier 
graag komen is geen vraag, maar eerder 
een vaststelling. Je kunt hier naar hartenlust 
hiken, kilometers aan één stuk skiën, sleeën, 

langlaufen of mountainbiken. Bovendien kan je 
hier ook heel erg genieten op culinair gebied. 
Zoals we gewoon zijn van de Italiaanse keu-
ken is het eten eerlijk en smakelijk. Uitgebreid 
lunchen in één van de ontelbare refugio’s is 
een noodzaak na een potje skiën. Na de cu-
linaire verwenningen kun je gewoon verder 

genieten van al het moois dat deze streek te 
bieden heeft. 

SKY ALPS
Sinds kort ligt dit prachtige berglandschap 
op een steenworp van bij je thuis, want de 
Italiaanse luchtvaartmaatschappij Sky Alps 

Zin in een verlengd weekend skivakan-
tie? Helaas moet je dan wel rekening 
houden met lange files op de Duitse 
autobahn, de smalle doorgangen 
in Oostenrijk die al snel vollopen 
met mede-skitoeristen of de tol op 
de Franse snelwegen. Vergeet deze 
pre-vakantie-ellende en vlieg naar 
de Dolomieten met Sky Alps. Op am-
per anderhalf uur van de luchthaven 
in Antwerpen sta je op de skilatten in 
deze prachtige omgeving te Noord-
Italië. Niet alleen dé plek voor win-
tersporters, maar ook echte foodies 
kunnen hier volop genieten. 

NAAR DE DOLOMIETEN MET SKY ALPS

© Sky Alps
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startte vorig jaar met een lijndienst tussen 
Antwerpen en Bolzano. Tot midden april vliegt 
Sky Alps drie keer per week naar dit idyllische 
vakantieoord. “Je vakantie begint bij Sky Alps 
al aan boord” vind ik persoonlijk een heel leuke 
en toepasselijke slogan. Bye bye vakantiestress 
en welkom heerlijke rust en genot.

BELLO had de eer om aanwezig te zijn op de 
eerste vlucht tussen Antwerpen en Bolzano. 
Deze vliegtuigmaatschappij biedt vluchten 
aan op kleine vliegtuigen die dankzij hun 
omvang perfect mogen landen in moeilijkere 
gebieden zoals de luchthaven van Bolzano. De 
toestellen van Sky Alps zijn turbopropvliegtui-
gen die naast snel ook nog eens heel zuinig 
zijn. Het CO2-verbruik ligt maar liefst 40% on-
der het Europese gemiddelde. Iets dat in deze 
tijden enorm meespeelt in onze maatschappij 
en waarop Sky Alps als dochteronderneming 
van de Fri-El Green Power sterk inzet. 

Eens aan boord worden we verwelkomd door 
een professioneel en vriendelijk team. Tijdens 
de vlucht krijg je een hapje en drankje aange-
boden en is er zelfs de mogelijkheid om een 
streekwijntje te proeven. In minder dan twee 
uur komen we aan op onze bestemming. 
De besneeuwde hoge bergtoppen van de 
Dolomieten kon je al goed zien in de lucht, 
maar vanop de grond zijn ze nog vele malen 
indrukwekkender. De check-out verloopt 
heel vlotjes en in een mum van tijd worden 
we in een taxi naar ‘Val Gardena’ gebracht. Val 
Gardena ligt in de provincie van Bolzano en in 
het hartje van de Dolomieten. Prachtige uit-
zichten en een gezellige sfeer verwelkomen 
ons warm.
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VAL GARDENA
Val Gardena is een prachtige vallei in Zuid-Tirol en 
wordt omringd door de massieve bergen die de 
Dolomieten vormen. Bij de wintersporters is deze 
streek vooral gekend voor de Sella Ronda, het schit-
terend landschap en culinaire verwenningen. Kortom, 
helemaal het paradijs. Val Gardena heeft 175 km aan 
pistes. Tel daar al de verbindingen bij en dan kom je 
snel aan 500 pistekilometers. Sport en ontspanning 
gaan hier hand in hand. Het skiën is hier namelijk even 
belangrijk als het genieten van de culinaire lekkernijen 
die deze streek te bieden heeft. 

Overnachten kan je in de gezellige en authentieke 
dorpen Ortisei, St. Christina en Sëlva. Kenmerkend 
voor deze streek is de Ladinische cultuur en taalge-
bied. De Ladinische cultuur wordt gevormd door 
drie culturen en talen die hier samenkomen: Duits, 
Italiaans en Ladinisch. Vooral die laatste taal is heel 
bijzonder, maar ook helemaal niet verstaanbaar voor 
een buitenstaander. De inheemse bevolking spreekt 
alle drie de talen en switcht gemakkelijk van de één 
op de ander. Ook Engels is voor de meesten geen 
probleem. Wat nog opvalt zijn de vele winkels met 
kunstwerken uit hout. Blijkbaar is de houtsnijkunst 
een traditie die hier al lang plaatsvindt. Val Gardena 
kreeg vroeger de bijnaam ‘dal van de crucifixsnijders’, 
maar de kruisbeelden maakten uiteindelijk plaats voor 
moderne houtkunstwerken. 

Naast deze kenmerkende eigenschappen voor de 
streek is er ook nog een natuurlijk fenomeen dat op 
zijn minst opmerkelijk is. ‘Enrosadira’ is een fenomeen 
dat ontstaat wanneer het avondlicht de mineraalrijke 

rotsen van de Dolomieten roze kleurt. Een prachtig spektakel dat 
een heerlijke dag vol skiplezier kan afsluiten. 

SAVOY & TONI 
Wij verblijven in het Savoy Dolomites Luxury & Spa hotel. Dit luxu-
eus 4-sterrenhotel biedt de mogelijkheid om te skiën tot aan de 
inkom. Geen gedoe met skilatten, bussen enz. Vlakbij het hotel 
kun je makkelijk je skimateriaal huren bij SkiToni. Hartelijke ont-
vangst, super service en top materiaal. Eens het skimateriaal netjes 
is weggeborgen in de locker van het hotel kunnen we ons naar 
de uitgebreide spa van het hotel begeven. Een massage is na een 
lange skidag echt hemels en je vindt er  ook een verwarmd zwem-
bad met binnen- én buitenruimte, tal van sauna’s en relaxruimtes. 
Hier kun je echt tot rust komen vooraleer je de voetjes onder tafel 
kunt schuiven in het hotel-restaurant en je laten verwennen met 
een heerlijk 4-gangendiner. Met de open haard knisperend op 
de achtergrond en een schnaps in je hand is de verleiding enorm 
groot om je over te geven in de armen van Morpheus. 

Ex miss België Lenty Frans geniet 
van de sneeuw in de Dolomieten.

Ook ex miss België Cilou Annys en 
partner Desiré genoten van hun 
vakantie in Val Gardena
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