
HIIHTO- JA LASKETTELUPAIKKOJA  LAGO MAGGIOREN LÄHELLÄ 

’NEVEAZZURRA’  

Alueella on joulu-huhtikuussa paljon 

mahdollisuuksia talviurheiluun Alppien 

lumilla. Alueen hiihtokeskuksista  löytyy 

netistä  tietoa hakusanalla  

’Neveazzurra’.  

 

 

  

 

Pisimmät rinteet ovat jopa 4-6 km. 

pitkiä, korkeuserot 600-1000 m. Hissit 

gondoli-(funivia)- tuoli- ja kapulahissejä. 

Hissiliput edullisia ,  20-

25euroa/päivä/aikuinen. Keskuksissa 

varusteiden vuokrausta kohtuuhintaan.  

Autoilevalle on talvisaikaan vuoriteillä 

suositeltavaa pitää mukana lumiketjut 

(hinta vuokraamossa noin 25-30€/vko). 

Lago Maggiore  on noin 200 m.a.s.l., 

vuoret järven vieressä kohoavat 

paikoitellen lähes 2000 metriin. Sveitsin 

ja Italian rajalla sijaitsevat Monterosan 

korkeimmat huiput Macugnagan kylän 

ympärillä ylittävät  4500 metriä.  

Internetistä voi katsella keskusten 

ajankohtaisia tilanteita, www.foreca.fi 

kautta myös ao. paikkojen säätilanteita.  

           
Funivia Stresa - Mottarone 

Lähin hiihtopaikka on Mottarone  järven 

länsirannalla Stresan yläpuolisilla 

vuorilla.  Sieltä löytyy laskettelurinteitä 

ja murtomaahiihtoa korkeudella 900-

1500m., lumitilanteesta riippuen.  

Sinisiä ja punaisia rinteitä  itään päin, 

hienot näkymät järvelle. Rinteet melko 

helppoja.  Mottaronessa on myös  

’snowpark’ Alpyland lapsille.  

Ajo-ohje: aja Ghiffasta Stresaan (n 20 

min) ., Stresasta maisemafunivialla ylös.  

 

 

 

 

http://www.foreca.fi/


Macugnaga: Uljaimmat alppimaisemat ja 

-rinteet löytyvät Macugnagan kylän 

(1400 m.a.s.l.) luota, Verbaniasta noin 

60 km länsiluoteeseen. Myös 

murtomaahiihtoa.  Kesäisin paljon 

merkittyjävaellusreittejä .   

Macugnaga on noin 1000 vuotta vanha 

perinteisen oloinen alppikylä, jossa noin 

20 alppityylistä majataloa. Ympäröivät 

vuorenhuiput 3000-4500 metriä.  Kaksi 

erillistä laskettelurinnettä , toisen (Monte 

Moro) yläasema 3000 metrissä. Rinteet 

etelään ja länteen, ravintoloita löytyy. 

Toisen (Belvedere) ylin asema noin 2000 

metrissä. Ensin mainittu tuulisempi ja 

hiukan karumpi, bonuksena 4-6 km 

pitkät rinteet (mustia ja punaisia) . 

Belvedere erittäin hyvin tuulelta 

suojassa, rinteet punaisia ja sinisiä, 

sopii hyvin myös lapsiperheille. 

Kylässä on 10-15 viihtyisää 

pikkuravintolaa sekä muita liikkeitä ja 

palveluita sekä museoita, myös 

pankkiautomaatti.  

Majapaikkavinkki:  Casa Alpina Don 

Guanello – perhevetoinen ystävällinen ja 

hyvin varusteltu majatalo, 3-4 hengen 

huone 110€/yö. Myös yhden yön 

yöpymiset mahdollisia.  Löytyy myös  

www.booking.com kautta.   

 

Ajo-ohje: Verbaniasta  länteen kohti 

Gravellonaa , siellä moottoritielle 

pohjoiseen kohti Domodossolaa,  

Piedimuleran liittymästä ulos ja kohti 

Macugnagaa vuoristotielle (nousee n 

300m->1400m 30 km matkalla). 

Kokonaisajo Ghiffasta Macugnagaan 

noin 1h45min. 

 

 

Macugnagaa kesällä ja talvella 

 

         Casa Alpina Don Guanello  

http://www.booking.com/

