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In het hart van de Dolomieten ligt het iconische 
wintersportoord Cortina d'Ampezzo. Met 35 liften, ruim 
120 kilometer pistes en de Olympische Spelen van 2026 in 
het vooruitzicht, is Cortina d’Ampezzo de parel in de kroon 
van het Dolomiti Superski-gebied. Een parel met extra glans, 
want het glamourgehalte van la bella Cortina is beroemd.

CORTINA 
D’AMPEZZO 

Behalve chic skioord is Cortina 
d’Ampezzo ook al sinds tijden het per-
fecte filmdecor. In 1968, tijdens de 
opname van Vittorio De Sica’s film 
Amanti, liepen Marcello Mastroianni 

en Faye Dunaway gearmd over de Corso Italia, in 
1973 schoof diva Liz Taylor aan op het terras van 
Col Druscié Refuge voor de film Ash Wednesday en 
James Bond (in de vorm van Roger Moore) nam, 
onverschrokken als altijd, de beroemde olympische 
afdaling in de film For Your Eyes Only. Onderweg 
maakte hij een stop bij Bar Cima Tofana, en voor 
de après ski werd hij gespot in het elegante Grand 
Hotel Miramonti. 
 Maar er is meer te proeven dan retroglamour, 
hoe heerlijk ook. In de aanloop naar de Olympische 
Winterspelen van 2026, die deels zullen worden 
gehouden op de pistes en hellingen van dit mon-
daine resort, wil Cortina d’Ampezzo de wereld ver-
welkomen met 21ste-eeuwse finesse. Onder het 
motto the best has yet to come staan er tal van onthul-
lingen op het programma. Ten eerste wordt de 
romantiek van Cortina’s rijke geschiedenis uitgelicht. 
Komende winter zal het historische Grand Hotel 
Savoia Cortina na een fikse glow up heropenen en 
kunnen gasten weer logeren in de elegante suites 
waar Sophia Loren, Winston Churchill en Leo Tol-
stoy vertoefden. In het legendarische Hotel de la 
Posta kun je slapen in de suite van Hemingway, waar 
nog altijd zijn boeken en oude typemachine worden 
bewaard. 
 Of kies voor nieuwe luxe: het eveneens historische 
Hotel Impero is na grondige renovatie omgetoverd 
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tot het ultramoderne Hotel de Len (wat in lokaal 
dialect hotel van hout betekent). Het behoort samen 
met de Spa Resorts Rosapetra en Hotel Faloria tot 
de mooiste vijfsterrenopties in het dorp. Ook aan 
toprestaurants geen gebrek. Het fameuze Ristorante 
Tivoli (met Michelinster), de fine dining ‘boerderij’ 
Sanbrite en het gloednieuwe Alajmo Cortina – met 
drie verdiepingen, waarvan eentje helemaal gewijd 
aan het aperitivo – zijn slechts een greep uit het 
ruime aanbod. In het zogenoemde Chef Team  
Cortina hebben de meest talentvolle koks uit de 
omgeving zich verenigd. Ze treden gezamenlijk op 
als ambassadeurs van de smaak van de Dolomieten. 
 Na een dag op de piste begint het feest dus pas 
echt. Inspiratie nodig? Hier acht ideeën om Cortina 
en het omringende berglandschap 100% binnen te 
krijgen.

Voor meer info over een wintersport- 
vakantie in Cortina d’Ampezzo kijk 
op skipasscortina.com en italia.it

8X ZEKER DOEN 8X ZEKER DOEN 
IN CORTINAIN CORTINA
1 Uitzicht op de sterren 
De gezellige berghut Rifugio Col Gallina verhuurt een draaiende  De gezellige berghut Rifugio Col Gallina verhuurt een draaiende  
kamer met glazen wanden midden op de piste. Wie hem kamer met glazen wanden midden op de piste. Wie hem 
boekt, wordt voor zonsondergang met de sneeuwscooter boekt, wordt voor zonsondergang met de sneeuwscooter 
omhoog gebracht om er te dineren met zicht op de toppen omhoog gebracht om er te dineren met zicht op de toppen 
van de Dolomieten, die einde dag alle tinten roze kleuren. van de Dolomieten, die einde dag alle tinten roze kleuren. 
Daarna volgt een nacht onder de sterren. Daarna volgt een nacht onder de sterren. starlightroom.itstarlightroom.it

2 Hottub with a view
Ga te voet of met de stoeltjeslift omhoog tot aan Rifugio Ga te voet of met de stoeltjeslift omhoog tot aan Rifugio 
Scoaittoli, een berghut met uitzicht op de Cinque Torri, Scoaittoli, een berghut met uitzicht op de Cinque Torri, 
zoals de vijf indrukwekkende torenhoge rotsformaties zoals de vijf indrukwekkende torenhoge rotsformaties 
genoemd worden die hier op een rij liggen. Hier kun je een genoemd worden die hier op een rij liggen. Hier kun je een 
plekje reserveren in de op hout gestookte hottub. Als je plekje reserveren in de op hout gestookte hottub. Als je 
vooraf belt, laat de eigenaar de tobbe vast vol lopen. En vooraf belt, laat de eigenaar de tobbe vast vol lopen. En 
Cortina zou Cortina niet zijn als er geen glas champagne in Cortina zou Cortina niet zijn als er geen glas champagne in 
bad geserveerd zou worden. Blijf na afloop eten bij het bad geserveerd zou worden. Blijf na afloop eten bij het 
haardvuur in de authentieke rifugio, al is het alleen maar haardvuur in de authentieke rifugio, al is het alleen maar 
voor de geweldige huisgemaakte desserts. Rifugio Scoaittoli voor de geweldige huisgemaakte desserts. Rifugio Scoaittoli 
is beroemd om haar chocolade-salami met vanilleroom en is beroemd om haar chocolade-salami met vanilleroom en 
merengue. merengue. rifugioscoiattoli.itrifugioscoiattoli.it

3 Zweefervaring 
Vorig jaar opende de nieuwe Cortina Skyline, een cabine-Vorig jaar opende de nieuwe Cortina Skyline, een cabine-
baan die de skigebieden Le Tofane (Son dei Prade) verbindt baan die de skigebieden Le Tofane (Son dei Prade) verbindt 
met Le 5 Torri (Bai de Dones). Duurt ongeveer 15 minuten  met Le 5 Torri (Bai de Dones). Duurt ongeveer 15 minuten  
en blijkt veel meer dan een manier om van a naar b te en blijkt veel meer dan een manier om van a naar b te 
komen: het is een betoverende zweefvlucht langs de mooiste komen: het is een betoverende zweefvlucht langs de mooiste 
natuurverschijnselen in de Dolomieten, die tot Unesco-natuurverschijnselen in de Dolomieten, die tot Unesco-
werelderfgoed zijn verklaard. Vanuit de cabine kijk je uit over werelderfgoed zijn verklaard. Vanuit de cabine kijk je uit over 
het bassin van Cortina en Faloria, de indrukwekkende pieken het bassin van Cortina en Faloria, de indrukwekkende pieken 
Cristallo en Pomagagnon, het bergmeer Becco di Mezzodì Cristallo en Pomagagnon, het bergmeer Becco di Mezzodì 
en de grillige bergtoppen van de Croda da Lago. en de grillige bergtoppen van de Croda da Lago. 

4 Bosbaden & astro-dineren
In Japan is het inmiddels een trend: In Japan is het inmiddels een trend: sinrin yokusinrin yoku, oftewel , oftewel 
bosbaden. Een meditatieve boswandeling waarbij je wordt bosbaden. Een meditatieve boswandeling waarbij je wordt 
‘ondergedompeld’ in het bos en de helende werking van de ‘ondergedompeld’ in het bos en de helende werking van de 
eeuwenoude bomen kunt voelen. Ristorante Col Druscié eeuwenoude bomen kunt voelen. Ristorante Col Druscié 
1778 organiseert 1778 organiseert shinrin yokushinrin yoku-wandelingen met gids. De -wandelingen met gids. De 
Masi Wine Bar zorgt daarna voor een al even helend Masi Wine Bar zorgt daarna voor een al even helend 
diner, geserveerd in het Helmut Ullrich Astronomisch diner, geserveerd in het Helmut Ullrich Astronomisch 
Observatorium op een hoogte van 1780 meter. Observatorium op een hoogte van 1780 meter. 
dolomiti.org/it/cortina/eventi/forest-bathingdolomiti.org/it/cortina/eventi/forest-bathing, , 
masi.it/it/masi-wine-experience/wine-bar-e-ristoranti/masi.it/it/masi-wine-experience/wine-bar-e-ristoranti/
masi-wine-bar-cortinamasi-wine-bar-cortina

  5 Magische mode
Corso Italia is de catwalk waar het allemaal gebeurt. Alle Corso Italia is de catwalk waar het allemaal gebeurt. Alle 
grote modehuizen zijn hier vertegenwoordigd en als het de grote modehuizen zijn hier vertegenwoordigd en als het de 
etalages niet zijn om het modehart aan te warmen, dan etalages niet zijn om het modehart aan te warmen, dan 
toch wel de mensen die voorbij komen wandelen langs het toch wel de mensen die voorbij komen wandelen langs het 
terras. Er is geen betere plek om de laatste trends op het terras. Er is geen betere plek om de laatste trends op het 
gebied van de zogenoemde moda alpina te ontdekken. gebied van de zogenoemde moda alpina te ontdekken. 
Zeker tijdens de Cortina Fashion Week (8 t/m 11 december) Zeker tijdens de Cortina Fashion Week (8 t/m 11 december) 
die sinds een paar jaar ook een Cortina Fashion Week die sinds een paar jaar ook een Cortina Fashion Week 
Sport kent. Of er ook geskied wordt in die prachtige Sport kent. Of er ook geskied wordt in die prachtige 
skipakken en donzen jassen, maakt in de Corso Italia even skipakken en donzen jassen, maakt in de Corso Italia even 
niet uit. Hier gaat het om zien en gezien worden, fare bella niet uit. Hier gaat het om zien en gezien worden, fare bella 
figura in het Italiaans. Het is niet voor niets dat fotografen figura in het Italiaans. Het is niet voor niets dat fotografen 
en filmmakers de straat veelvuldig gebruikten én gebruiken en filmmakers de straat veelvuldig gebruikten én gebruiken 
als set voor hun films, modeseries en commercials. als set voor hun films, modeseries en commercials. 
cortinafashionweekend.cortinaforus.itcortinafashionweekend.cortinaforus.it

6 Uit eten met de slee of skilift
De meeste berghutten rondom de skipistes zijn op De meeste berghutten rondom de skipistes zijn op 
reservering ook ’s avonds geopend – te bereiken met de reservering ook ’s avonds geopend – te bereiken met de 
lift, slee of sneeuwscooter. Zo’n nachtelijke rit door de lift, slee of sneeuwscooter. Zo’n nachtelijke rit door de 
sneeuw is op zichzelf al een moment, zeker als er bij sneeuw is op zichzelf al een moment, zeker als er bij 
aankomst in de hut een houtvuur knappert en je aan de aankomst in de hut een houtvuur knappert en je aan de 
stamtafel kunt aanschuiven voor een bord lokale knoedels. stamtafel kunt aanschuiven voor een bord lokale knoedels. 
Behalve Rifugio Scoiattoli en Rifugio Averau kun je ook bij Behalve Rifugio Scoiattoli en Rifugio Averau kun je ook bij 
de traditionele Malga Federa terecht je volgens kenners de de traditionele Malga Federa terecht je volgens kenners de 
beste beste casunzieicasunziei (gevulde pastamaantjes) en  (gevulde pastamaantjes) en canederlicanederli  
(broodknoedels) eet. Vanuit Malga Fedara kun je na het (broodknoedels) eet. Vanuit Malga Fedara kun je na het 
eten met een slee naar beneden rodelen.  eten met een slee naar beneden rodelen.  
rifugioscoiattoli.itrifugioscoiattoli.it, , rifugioaverau.itrifugioaverau.it, , malgafedera.eumalgafedera.eu

7 Dubbele Axel in het Olympic  
Ice Stadium
Het indrukwekkende ijsstadion van Cortina is meer Het indrukwekkende ijsstadion van Cortina is meer 
dan een schaatsbaan. Het werd gebouwd voor de dan een schaatsbaan. Het werd gebouwd voor de 
Olympische Spelen van 1956 die in Cortina werden Olympische Spelen van 1956 die in Cortina werden 
gehouden. Je kunt er zelf (kunst)schaatsen of een gehouden. Je kunt er zelf (kunst)schaatsen of een 
curlingwedstrijd kijken. curlingwedstrijd kijken. serviziampezzo.it/strutture/serviziampezzo.it/strutture/
stadio-olimpico-del-ghiaccio/stadio-olimpico-del-ghiaccio/

8 Cortina Cocktail Week 
De absolute primeur van komende winter is de De absolute primeur van komende winter is de 
eerste editie van de Cortina Cocktail Week (17 t/m  eerste editie van de Cortina Cocktail Week (17 t/m  
18 december). Een week vol presentaties, proeverijen 18 december). Een week vol presentaties, proeverijen 
en masterclasses waarvoor de beste cocktailmakers en masterclasses waarvoor de beste cocktailmakers 
ter wereld zijn uitgenodigd. Het historische Hotel de ter wereld zijn uitgenodigd. Het historische Hotel de 
la Poste lanceert voor deze gelegenheid een eigen la Poste lanceert voor deze gelegenheid een eigen 
Cortina Mountain Gin en Cortina Ice Vodka. De gin Cortina Mountain Gin en Cortina Ice Vodka. De gin 
heeft de geur van de omringende bossen: zwarte heeft de geur van de omringende bossen: zwarte 
mirte, dwergdennen, jeneverbes, munt en rozema-mirte, dwergdennen, jeneverbes, munt en rozema-
rijn. Mixologists opgelet: hij verschijnt in een limited rijn. Mixologists opgelet: hij verschijnt in een limited 
edition. De Cortina Ice Vodka wordt gemaakt door edition. De Cortina Ice Vodka wordt gemaakt door 
dubbele distillatie van zuiver water uit de Dolomie-dubbele distillatie van zuiver water uit de Dolomie-
ten. In combinatie met martini zijn met deze gin en ten. In combinatie met martini zijn met deze gin en 
wodka de wodka de signaturesignature cocktails Cortini en Vodkatini  cocktails Cortini en Vodkatini 
ontwikkeld.ontwikkeld.
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Olympisch vuur in CortinaOlympisch vuur in Cortina
Naast de jaarlijkse Naast de jaarlijkse 

Wereldbeker Alpine Ski voor Wereldbeker Alpine Ski voor 
vrouwen en Coppa  vrouwen en Coppa  

del Mondo di Snowboard zal del Mondo di Snowboard zal 
Cortina in 2026 samen met Cortina in 2026 samen met 
Milaan de Olympische en Milaan de Olympische en 

Paralympische Spelen Paralympische Spelen 
organiseren. Al in 1956 was organiseren. Al in 1956 was 

Cortina het decor voor  Cortina het decor voor  
de Winterspelen en de Winterspelen en 

sommige wedstrijden sommige wedstrijden 
worden gehouden op worden gehouden op 

iconisch pistes van toen. iconisch pistes van toen. 
Voor meer informatie kijk op Voor meer informatie kijk op 

olympics.com olympics.com en en cortina-cortina-
snowboardworldcup.com.snowboardworldcup.com.
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