
 

Schaatsen in het vakantieregio 

Eisacktal 
Pirouettes maken 

Wie zich van de sneeuw op het ijs wil wagen, kan in het Valle Isarco/Eisacktal 

kiezen uit een ruim aanbod. Zo is er in Bressanone/Brixen en in 

Vipiteno/Sterzing een ijsstadion waar men niet alleen gewoon kan schaatsen, 

maar ook de plaatselijke variant van het ijshockey, het Eisstockschießen, kan 

beoefenen.  

Hockeyfanaten komen in Vipiteno/Sterzing en Bressanone/Brixen aan hun 

trekken, waar verschillende wedstrijden en competities worden georganiseerd.  

Wie liever onder de blote hemel over het ijs schaatst, die vindt in elk plaatsje van 

het Valle Isarco wel een dichtgevroren natuurlijke vijver (soms met verhuur van 

schaatsen).  

Natuurlijke vijvers om te schaatsen en ijshallen 

 

Vipiteno/Sterzing and environs  

VIPITENO/STERZING  

• Schaatshal in de sportzone  

• Gemeentepark in PRATI/WIESEN  

• Natuurlijke schaatsvijver bij het Hotel Zoll  

• Andere mogelijkheden om te schaatsen in MULES/MAULS 

and STILVES/STILFES 

 



COLLE ISARCO/GOSSENSASS  

• Natuurlijke vijver om te schaatsen aan de Piazza Ibsen/Ibsenplatz, geopend 

vanaf Kerstmis tot Carnaval, zgn. Lattl-schieten (variant van ijshockey)  

  

RACINES/RATSCHINGS  

• Verschillende natuurlijke schaatsvijvers  

  

Holiday region Gitschberg Jochtal  

RIO DI PUSTERIA/MÜHLBACH  

• Natuurlijke vijver om te schaatsen aan het dalstation Jochtal in 

VALLES/VALS, dagelijks geopend vanaf 9 u. tot 17 u. en 19 u. 30 tot 10 u.; 's 

avonds met kunstlicht  

• Schaatsvijver in SPINGA/SPINGES, dagelijks geopend  

  

MARANZA/MERANSEN  

• Natuurlijke vijver om te schaatsen aan de tennishal, dagelijks geopend van 9 

u. tot 22 u.  

  

VANDOIES/VINTL-VALLARGA/WEITENTAL-FUNDRES/PFUNDERS 

• Natuurlijke schaatsvijvers in elk dorp 

  

RODENGO/RODENECK  

• Natuurlijke vijver om te schaatsen in de sportzone Troggraben in Villa/Vill 

  

Bressanone/Brixen and environs  

BRESSANONE  

• Ijshal in de zuidelijke sportzone, Fischzuchtweg, Tel. 0472 837 697 - 

Openstelling voor het publiek vanaf einde oktoer tot midden maart. 

Openingstijden: telkens di. en do. vanaf 15 u. tot 16 u. 45 en op za. en zo. van 

14 u. tot 16 u. Ijsstokschieten, een plaatselijke variant van het ijshockey, kan 

beoefend worde  

• Natuurlijke schaatsvijver bij de basisschool in EORES/AFERS, die geopend is 



vanaf december tot einde februari. 

Verhuur van schaatsen bij het Gasthof Waldheim  

• Natuurlijke schaatsvijver in FORTEZZA/RANZENSFESTE, geopend vanaf 

december tot februari 

• Natuurlijke schaatsvijver in de buurt van de brandweerhal in S. ANDREA/ST. 

ANDRÄ, geopend vanaf december tot maart 

• Natuurlijke schaatsvijver in de buurt van de Kneipp-installatie in 

VARNA/VAHRN, dagelijks in de namiddag geopend vanaf december tot 

maart. Op aanvraag en na reservatie ook mogelijkheid om 's avonds te 

schaatsen met kunstlicht. Info: GSM 349 412 71 85 of tel. 0472 830 362  

  

LUSON  

• Natuurlijke schaatsvijver in de sportzone Petschied - op woensdag verlicht 

van 19 tot 22 uur 

  

Chiusa/Klausen and environs  

CHIUSA/KLAUSEN  

• Schaatsvijver, geopend vanaf december tot februari 

  

BARBIANO/BARBIAN  

• Schaatsmogelijkheden aan de sportterreinen in BARBIANO/BARBIAN 

• Schaatsmogelijkheid aan het sportterrein in COLMA/KOLLMANN 

  

LAION/LAJEN  

• Natuurlijke schaatsvijver in het dorp  

  

Val di Funes/Villnösser Tal valley 

• Schaatsmogelijkheid in ST. PETER  (verhuur van schaatsen) en in TEIS 

 

Verhuur van schaatsen 

Ijsstokschieten 

 


