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IJsklimmen in 
         Val Travenanzes
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Val Travenanzes is een beroemde, maar afgelegen vallei in de Cortina d’Ampezzo. Het is één van 
de wildste plekken in het winterse Dolomietenlandschap. Door zijn lange aanloop haken heel wat 
mensen af, maar net hierdoor sta je dan nadien op een prachtige, eenzame plek omringd door 
de muren van de Tofane in het Oosten en de Fanes in het Westen. Net in de winter is het hier zo 
indrukwekkend, mede door de lawines die je ziet en hoort naar beneden donderen. De vallei biedt 
meer klimmogelijkheden dan de andere valleien in de buurt en dit in een vredevolle omgeving. Er 
zijn watervallen van uiteenlopende lengtes, breedtes, steiltegraden en moeilijkheidsgraden.

Beste reisperiode 

Midden november tot begin april. Het hoogseizoen valt van midden 

januari tot eind februari. De beste weersvoorspellingen zijn gebaseerd 

op het Arabba weerstation. De optimale temperatuur voor ijsklimmen 

ligt tussen -6 en -1 graden. 

Klassieke routes en MC-aanraders: 

• “Sogno Canadese” (WI-4+): deze route biedt spectaculaire hangen-

de gordijnen in een continue lengte, zo’n 200 meter lang 

• “Belvedere” (WI-4+): mooie waterval met grappige mixed passage 

door een ‘doorgangsgat’. Het eerste deel is 55 meter in 70-90 

graden. Het tweede deel, na het sneeuwveld, is 60 meter lang met 

25 meter in 90 graden. Variant voor de gevorderden: halverwege 

steek je over naar de “Candela di Supermario” (WI-5) 

• Andere aanraders: Cascata del Compleanno (WI3+), Cascata 

dell'Ungulato Morto (WI3+), Mano d'Acqua (WI4+), Due Senza 

(WI5), L'Ira di Albe (WI5), Chantalmania (WI5), Il Sogno di Luca 

(WI5), Bufera (WI5), Diamante (WI5+) 

Bereikbaarheid 

Op de weg van Cortina naar Cimabanche-Dobbiaco kan je, na het 

passeren van Fiames, de auto in de eerste bocht parkeren. Dan neem 

je best je ski’s voor de aanloop, hoewel het ook met sneeuwschoenen 

lukt (indien reeds relatief harde sneeuw en sporen). Volg het pad in 

het bos tot beneden en volg dan de langlaufpiste naar rechts. Neem 

de afslag naar links richting de Val di Fanes. Vanaf hier staan er 

bordjes, waardoor je makkelijk de waterval bereikt.

Materiaal

De klassieke lijnen zijn uitgerust met rappelstanden. 

Bij andere routes daal je af op abalakovs. 

Accommodatie 

De omliggende dorpjes Arabba, Canazei, Cortina, Corvara, Colfasco, 

La Ville, Pedraces en Selva bieden alle verblijfsmogelijkheden. 

Campings zijn te vinden in Colfosco, Cortina and Canazei. Er is ook 

een bivak onderaan de waterval, tussen de sectoren ‘Supermario’ en 

‘Sogno Canadese’.

Bezienswaardigheden

Toerskitocht rond de Tre Cime. 

Informatie online 

Er is weinig informatie in het Engels beschikbaar. De meeste 

informatie vind je op ukclimbing.com en planetmountain.com. 

Probeer te zoeken in het Italiaans en dan een vertaalmachine zijn 

werk laten doen. 

Topo’s 

Het aantal topo’s over dit gebied is beperkt. Onderstaande topo’s kun 

je eenvoudig online bestellen of in je favoriete bergsportwinkel. 

• “Eiskletterführer Südtirol – Dolomiten” van Konrad Auer, Veit 

Bertagnolli en Roland Marth, 2de editie in 2017

• “Ghiaccio Verticale” van Francesco Cappellari, 2de editie in 2006


