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2Belgium bulgariaMedia: RTBF, the National French-speaking radio and Television media in Belgium 
Date: 3 Mar 2018 • Tittle: Record of Bulgarian flags on the ski slopes in Pamporovo 
Authors: Bruno Schmitz and Eric Boever • Circulation: 200 000+ people every day. 

Bruno Schmitz’s 
report from Ponte-
dilegno on Belgian 
national French-

speaking radio “La 
Premiere”, in the 
news of 9 AM on 

May 2013.
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Museo Mille Miglia

Viale della Bornata 123, 25123 Brescia, Italia  +39 030 336 5631 
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Rauli Storm

Turku, Finland
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 11 kiitosta avusta

“Brescia  a city of pleasant surprises”
Arvosteltu 9. toukokuuta 2013

We've stayed several times at the small towns around Lake Garda in

Summer. March 2013 took me to Brescia. The wet snowfall outside was

a reason good enough to be inside, and Brescia was full of surprises.

Mille Miglia Museum is a must for people interested in old race cars.

San Salvatore  Santa Giulia, old nunnery, that houses the City

Museum, is registered in the Unesco World Heritage List. The area

includes, e.g. remains of Roman dwelling decorated with pioeces on

contemporary art.

Käyty maaliskuussa 2013

Tämä arvostelu on TripAdvisorjäsenen henkilökohtainen mielipide, ei TripAdvisor LLC:n.

Katso kaikki arvostelusi

“Brescia  a city of pleasant surprises” 

Arvostelu: Museo Mille Miglia

Etsi: Lähellä:

  Brescia  a city of pleasant surprises  Museo Mille Miglia

Brescia

   

Here's your monthly update. See how
your contributions add up and help
other travelers. Plus, with
TripCollective you can collect points to
reach new levels and unlock badges
along the way!

Hi, Rauli
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reviews

9,566
readers
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helpful votes

3,641
total points
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Your readers are from

 19% United States  

 15% Finland  

 11% Italy  

 55% other countries  

Your most popular review

"Brescia - a city of pleasant surprises"
Museo Mille Miglia

1,243
readers

Reviewed 5/09/2013

Your most helpful review

"Excellent base for explorin..."
Agriturismo Bagnaia

4
helpful votes

Reviewed 7/14/2014

finland
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Címoldal Rovatok Téli sportok rovat Freeride rovat

Csúszás a föld alá: Freeride az olasz Tonale terepén

2014.03.21. | Szerző: Pálinkás Norbert

Sokan ilyenkor már temetik, sőt el is temették a szezont. Pedig még nem érdemes a szekrény
vagy garázs mélyére dugni a léceket, sok szempontból a legjobb síelések várnak március
második felétől. És nem csak a jól megőrzött pályákban érdemes gondolkozni, egy-egy
havazás után a freeride is csuda klassz élmény tavasszal.

Épp egy éve ilyenkor Olaszországban, Tonale-Ponte di Legno síterepén töltöttem egy hetet. A közel 100
kilométeres, egybesízhető pályarendszer is megérne egy posztot, de most a pályán kívüli lehetőségekről
írok nektek. Tonale fölött két gleccser is figyeli a völgyet: Presena és Pisgana névre hallgatnak. 

Közülük a Presenára építettek pályát és lifteket: egy tojásos kabinossal, majd egy elég lassú kétszékessel és
végül egy hosszú, meredek csákányossal juthatunk fel 3000 méteres magasságba. Innen nyomni egy hegy-
völgy menetet, főleg a liftek alatti fekete pályán már sportértékkel bíró tevékenység. De a java a pályákon
túl kezdődik.

Több hivatalos freeride útvonalat is kijelöltek a gleccserek környékén. Egy kis nemzetközi csapattal síeltem
be ezek egy részét. Elég szubjektív kérdés, hogy melyik közülük a legizgalmasabb, de abban mindegyikünk
egyetértett, hogy melyik a leglátványosabb, legegyedibb út. Beszállása rögtön a csákányos gleccserlift
tetejénél kezdődik, itt nem jobbra, a pályák felé, hanem balra kell indulni. Két megközelítése is van az útnak.

Normál esetben a lifttől 30 méterre, a kis nyeregből rögtön indulhatunk a túloldalra. Ajánlottabb azonban a
lifttel párhuzamosan kicsúszni az első kis csúcsig, ennek oldalán kimászni egészen a csúcs alatti sziklákig és
itt traverzálni át a túloldalra. Na, innen lenézve már egy igazi falat lát maga alatt az ember, és miközben
azon gondolkozik, hogy beleugorjon-e vagy inkább mégsem, elkezd buzogni ereiben az adrenalin, ami
persze aztán átsegíti a kezdeti pszichés nehézségeken.

Elképesztő szépen beállt porhavat sikerült kifognunk, alacsony lavinakockázattal. Annyira csábítóan kínálta
magát alattunk az első körökben még szinte teljesen szűz terület, hogy nem sok esélyt adtunk a kételynek.
Szép sorban ugrottunk neki a meredeknek, minden kanyarban gyönyörű hófelhőket lökve ki a léceink alól
zúztuk le az első pár száz méteres szűkebb szakaszt. Aztán becsatlakoztunk a nagy völgybe, és kinyílt
előttünk a végtelen fehér világ. Sportgastein-Nordseite jellegű, de tágasabb völgyben vezetett le messzire
az a pár nyom, amit már előttünk húztak a helyi, rutinosabb sporttársak.

Francois ugrik (Fred Wallace felvétele)

A gleccser a szemközti oldalról fotózva, a freeride terület a mögötte lévő völgyben van

Nemzetközi csapatunk a "fal" tetején, ez az izgalmasabb beszállás (Fred Wallace felvétele)
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Csúszás a föld alá: Freeride az olasz Tonale terepén

Felhő az égen alig-alig, mínusz 4-5 fok, ideális körülmények, néhol térdig érő hó. Mit mondjak még? Ha
ismeri valaki a flow-t, a koncentrált, néhány pillanatba sűrűsödő boldogságélményt, akkor tudja miről
beszélek. Tempótól függően akár egy órát is eltölthetsz itt lefelé, főleg ha élvezettel keresgéled az utadat,
hiszen kb. 10 kilométeren keresztül csapathatod a szűz havat. Nem kell aggódni, akkora a terület, hogy
délután, amikor már sűrűsödnek a nyomok, akkor is találni érintetlen részeket. Az alsóbb régióban
természetesen már keményebb a hó, ráadásul az erdőhatárhoz érve beszűkül az útvonal, majd később egy
keményre taposott sítúra ösvénybe megy át. És itt jött aztán a ride legnagyobb mutatványa: egyszercsak
megérkeztünk az alagúthoz. 

(A felvételeket Codruta Sederias, bukaresti barátom rögzítette fejkamerával, eredetileg nem a blog számára
készültek, ezért ez a filmecske talán kicsit szokatlan a többi videómhoz képest.) 

A Dolomitoknak ezt a részét az első világháború olasz-osztrák csatározásai során össze-vissza furkálták,
építgették mindenféle harci felvonulást segítő objektumokkal. Ezek egyike, egy nagyjából 50 méter hosszú
alagút segít nekünk visszajutni a sziklás gerinc alatt a szomszéd völgybe, ahol Tonalét és a liftjeinket találjuk.
Az alagút alján kb. 40 centi vastag a tükörjég, és hiába feszítettek ki kétoldalt egy-egy drótkötelet, ebbe
kapaszkodva is kihívásosnak mondható az átkelés. Kis túlzással az egész ride legveszélyesebb szakasza ez,
legalábbis a legnehezebben kivitelezhető így síbakancsban.

De a túloldalon már csak egy kb. 2-3 kilométeres, jórészt kis lejtésű csúszás vár ránk. Tonale alatt jutunk ki a
műútra, innen kb. 15 perces kényelmes sétával elérhetjük a legszélső székes liftet. Aztán indulhat a
következő kör. 

Négy felvonót kell a használnunk a gleccser tetejéig, van időnk megbeszélni az élményeket és terveket,
aztán a síterep zaja mögött már újra ott vár ránk csendben a szűzhavas világ.

Alattunk balra a völgy kezdete, ezt síeltük végig (Fred Wallace felvétele)

Nagyjából bejelöltem az útvonalunkat

Komment elküldése
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Alattunk balra a völgy kezdete, ezt síeltük végig (Fred Wallace felvétele)

Nagyjából bejelöltem az útvonalunkat

Komment elküldése



9romania



10russia

Прекрасная горнолыжка по сходной цене

Курорт Адамело ски расположен на старой горной дороге,
ведущей из Милана в Больцано, между Ломбардией и Трентино. В
него входят три зоны катания: Понте-ди Леньо, Пассо Тонале и
Презена (высота 3869) с общей протяженностью трасс сто км.
Здесь самый долгий катательный сезон в Доломитах, а ледник и
пушки Презена гарантируют круглогодичное катание.

 Италия (//100dorog.ru/guide/countries/it/)  Горные лыжи (https://100dorog.ru/guide/articles/?
themeIds=6792)

Курорт Адамело ски расположен на старой горной дороге, ведущей из Милана в
Больцано, между Ломбардией и Трентино. В него входят три зоны катания: Понте-ди
Леньо, Пассо Тонале и Презена (высота 3869) с общей протяженностью трасс сто км.
Здесь самый долгий катательный сезон в Доломитах, а ледник и пушки Презена
гарантируют круглогодичное катание. Понте-ди-Леньо впервые упоминалось в
туристическом гиде Италии в 1912 году, в связи с тем, что здесь был образован один из
первых в Италии горнолыжных клубов “Понте-ди-Леньо”. Однако курорт развивался
достаточно медленно. К 1977 году здесь было только пять лифтов на которые надо было
покупать пять разных скипассов.

Основное строительство началось в конце восьмидесятых. Тонале застраивалось по
плану, сто процентов ориентированному на круглогодичный горнолыжный курорт,
поэтому до всех подъемников можно добраться пешком. Они расположены в основном в
на безлесных склонах, трассы многочисленны и располагают для катания “без напряга”.
Архитектура курорта без излишеств, современные формы, главное, чтобы было удобно.
Курорт выглядит очень демократичным. Много баров и ресторанов, где можно весело
провести время после катания. Курорт демократичный не только внешне, но и по ценам.
По общему впечатлению процентов на 15-20 дешевле, при, естественно, традиционно
высоком качестве склонов и сервиса. Он очень популярен среди европейской молодежи и
катальщиков из Восточной Европы.
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Леньо, Пассо Тонале и Презена (высота 3869) с общей протяженностью трасс сто км.
Здесь самый долгий катательный сезон в Доломитах, а ледник и пушки Презена
гарантируют круглогодичное катание. Понте-ди-Леньо впервые упоминалось в
туристическом гиде Италии в 1912 году, в связи с тем, что здесь был образован один из
первых в Италии горнолыжных клубов “Понте-ди-Леньо”. Однако курорт развивался
достаточно медленно. К 1977 году здесь было только пять лифтов на которые надо было
покупать пять разных скипассов.

Основное строительство началось в конце восьмидесятых. Тонале застраивалось по
плану, сто процентов ориентированному на круглогодичный горнолыжный курорт,
поэтому до всех подъемников можно добраться пешком. Они расположены в основном в
на безлесных склонах, трассы многочисленны и располагают для катания “без напряга”.
Архитектура курорта без излишеств, современные формы, главное, чтобы было удобно.
Курорт выглядит очень демократичным. Много баров и ресторанов, где можно весело
провести время после катания. Курорт демократичный не только внешне, но и по ценам.
По общему впечатлению процентов на 15-20 дешевле, при, естественно, традиционно
высоком качестве склонов и сервиса. Он очень популярен среди европейской молодежи и
катальщиков из Восточной Европы.

Понте-ди-Леньо и Тонале соединены скоростной гондолой и путь между ними занимает
всего 15 минут. Если катание затянуло вас и вы опоздали на нее, то не страшно: между
поселками ходят автобусы, но это займет уже около часа. Понте-ди- Леньо типичный
горный поселок с узкими улочками, уютными гостиницами и прелестными частными
домами. Трассы проложены в лесу, что обеспечивает безветрие. Два раза в неделю здесь
обычно устраивают вечерние покатушки. Стоящие вокруг трасс вековые елки придают
таинственность и повышают эмоциональность катания. Понте-ди-Леньо считается более
респектабельным местом и здесь, соответственно, менее оживленная вечерняя жизнь. Он
более подходит для семейного отдыха.

Во всех справочниках Адамелло ски характеризуется как место для катания новичков и
публики среднего уровня. Это действительно так. Здесь большое количество легких
трасс, но при этом они очень разнообразны. Начинающие любители катания имеют
возможность усложнять уровень спусков постепенно, оттачивая навыки катания на
прекрасно ухоженных профессионально проложенных трассах. Этот курорт можно было
бы отнести в чисто семейным, если бы не зона Пермизо. Она для продвинутых лыжников.
На черной трассе Paradiso, длиной 2700м, придется по-настоящему поработать. Так же
там отличные места для фрирайда. И первое и самое главное: природные условия
Пермизо, при большом количестве снега, предопределяют отсутствие лавин. Здесь, при
определенном навыке , возможно кататься вне трасс самостоятельно. А с гидом можно
пройти известный среди фрирайдеров Европы путь Пизгана длиной 14 км.

Если вдруг захотелось горной, во всех смыслах, роскоши, то всего в 20 км находится
курорт Мадонна де Кампилье.

Автор: Е.Болтенко Фото: В. Гайнанов
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Ramon Vilaró, Ponte di Legno 

Italia no solo es embrollo
político y crisis financie-
ra. Es, también, un paraí-
so vacacional, en especial
la zona de Lombardía de
la región  de Brescia,
donde se accede hacia Va-
llecamonica, bordeando el
lago Iseo, famosa por su
estación de esquí de Pas-
so Tonale. El pueblo pin-
toresco de Ponte di Legno
ofrece un sinfín de aloja-
mientos de diferentes ca-
tegorías, caracterizados

por la excelente relación
calidad-precio.

Cuando concluye la
temporada de esquí, alar-
gada este año por los tem-
porales primaverales, tan-
to en los Alpes como en
los Pirineos, en Passo To-
nale no tienen nunca pro-
blema para prolongarlo
hasta primeros de julio,
gracias al glaciar de Cima
Presena, a 3.069 metros,
que preservan durante el
verano con mallas sintéti-
cas, para atenuar los efec-
tos del cambio climático,

y reabrir en septiembre
para entreno de equipos
profesionales de esquí.
Un paraíso para amantes
del deporte invernal que
no quieran estar someti-
dos a las inclemencias del
tiempo y gozar del depor-
te blanco hasta el verano.
En Passo Tonale siempre
hay nieve en el complejo
Adamello Ski. También
historia, con monumento

Ponte di Legno, entre lagos y
glaciares

Brescia

Un paraíso para el turismo, en particular
Vallecamonica, donde se accede entre lagos antes
de esquiar en el glaciar de Passo Tonale

turismo 
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incluido a 3.000 metros
de altura, por la víctimas
de la “guerra blanca”, du-
rante la I guerra Mundial.

La zona es fronteriza
entre Lombardía y Trenti-
no con amplia oferta de
deportes en verano, sin
olvidar la cultural y la
oferta gastronómica.

Brescia, en la ruta de
acceso hacia Valleca-
monica, es la capital
que bien vale la visita
por su castillo, la Piaz-
za della Logia o el mo-
nasterio de Santa Giu-
lia y el Capitolium, pa-
trimonio cultural de la

Unesco. En el trayecto ha-
cia el valle, los pueblos
que bordean el lago de
Iseo, el panorama arqui-
tectónico tradicional invi-
ta a etapas pausadas con
deleite de la gastronomía
local, quesos y vinos in-
cluidos.

La strada del Francia-
corta, es la pri-

mera carretera que marcó
una ruta vitivinícola en
Italia, en esta región de
suaves colinas donde se
cultivan viñedos desde el
siglo XVI. Una de sus bo-
degas más famosas, Albi-
no Armani, viticultores
desde 1607, elabora uno
de los más exqui-

sitos espumosos, con el
metode champagnoise,
premiado internacional-
mente.

Leer la prensa del día,
en el café Nazionale, con
decoración y fotos histó-
ricas, en la plaza mayor
de Ponte di Legno, to-
mando un expresso acom-
pañado de una grappa, da
una dimensión más pau-
sada de una Italia que, en
esta primavera de 2013,
parece casi ingobernable
vista desde este bucólico
rincón alpino de la Lom-
bardía, a no perderse para
amantes del turismo de
montaña, en cualquier
época del año. ■

La arquitectura tradicional invita al paseo y la contemplación. Gracias al glaciar, la temporada de esquí se prolonga.
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