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LIFESTYLE

20 procent dyrare pengar i Åre och ha mindre möjligheter till allt, kan du vakna
i Sverige på morgonen och åka skidor lagom till lunch i
Disentis. Generellt är där billigare än i Sverige och dessutom helt oexploaterat. Myten om att det är svindyrt är
härmed likviderad.
Den schweiziska semesterregionen är ett insidertips
för skidåkare, tourer, barnfamiljer, nybörjare och freeriders. Breda carvingpister bjuder skidåkare att ta sig till
backarna för allt vad de har! I hotellet, SA X eller Lodge
SA X som det kallas, finns en skidskola där de erbjuder
skidlektioner till barn från två år. Franco, som är V D och
skidlärare, är född i Disentis och han kan varje liten krök
och dal i bergen. Han och hans medarbetare har upp till
300 elever om dagen, lärarna behärskar de flesta språk,
även svenska. Franco säger att redan efter tre dagar som
nybörjare kan du följa med ut i backarna. Skidområdet i
Sax har mjuka, tydligt markerade pister - precis vad nybörjare behöver. Varför inte planera en skidtur? Franco
driver Alp-ventures tillsammans med Otti och Paul, lokala bergsguider i företaget som gärna ger mer information om dagsturer, weekendresor och individuella erbjudanden.
I S TÄ L L E T F Ö R AT T S P E N D E R A

SKIDOMRÅDEN
Semesterregionen omfattar de två skidområdena Disentis och Sedrun. Totalt väntar cirka 200 kilometer pister på
att utforskas. Disentis erbjuder oändliga möjligheter för
skidåkare och kajakpaddlare samt alla snösportsentusiaster. Ett gemensamt liftkort erbjuder fantastisk skidåkning på obefläckat preparerade pister, som sträcker sig
från nybörjarbackar till utmanande nedfarter.
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FRIÅKNING
Disentis är en av de mest attraktiva freeride-områdena
i Schweiz och ändå är det en dold pärla. Som ett resultat därav kan du vara den första att lämna dina spår i
snön, även efter kraftiga snöfall. Tack vare höjden och
närheten till norra Alperna, är de välsignade med ett rikligt snöfall och har därmed en lång säsong. Terrängen är
mycket varierande och erbjuder massor av val för mindre
erfarna skidåkare till freeride-proffsen.
SKIDTURER
Om du genom det snöiga vinterlandskapet föredrar att
vandra upp på skinn (tour) eller snöskor innan nedstigningen börjar, behöver du inte leta längre än till de äventyrsfyllda skidturer som erbjuds i semesterregionen i Disentis. Med dessa turer kan regionen upplevas i sin mest
naturliga miljö, långt bort från skidlifter, pyloner och
preparerade pister. De lokala bergsguiderna är alltid
mycket glada över att ta med dig till de vackraste skidturerna i området, samtidigt som du förblir i säkra händer
under hela turen.
D I S E N T I S S OV E R I N T E under övrig säsong, tvärtom är
det då dags för vandring, klättring, kristalletning, kanotpaddling i forsarna, downhill, och all annan idrott du
kan tänka dig. Det finns en stor inomhussportanläggning mitt i Disentis med allt du önskar, och utanför finns
tennisbanor som bara väntar att bli spelade på. Förutom
den vackra naturen, finns det en ekologisk bondgård med
fina mjölkkor som producerar mjölk direkt till anläggningen, och där de bland annat tillverkar ost. Väl värt ett
besök eller två. Det är inte ovanligt att du hör åsnornas
”morgonsång” i Disentis, eller tuppens galande.
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FAKTA
Disentis har totalt nio liftar och 15 pister.
Fallhöjden är som mest 1 450 meter, det högsta
området vid skidliftsystemet är på 2 833 meter
Skidsäsongen i Disentis pågår vanligtvis från
december till april. Förutom skidåkning, erbjuder
Disentis 35 km längdskidspår och 20 restauranger.
Lugano Flygplats och Zürich Internationella
Flygplats är belägna 78 km respektiver 87 km från
Disentis.
Andra skidorter nära Disentis är exempelvis Sedrun
Oberalp, Andermatt och Airolo.
Disentis grundades omkring år 720 som en
eremitboning, Disentis kloster var ofta platsen för
hårt utkämpande strider på grund av sitt läge vid
foten av Lukmanier Pass. Grundmurarna till två
kyrkor från det åttonde århundradet är bevarade
än i dag. Klosterskolan nämns först i Annals 1285,
ett barock-klosterkomplex byggdes mellan 1683
och 1704. Språket är rätoromanska.
Museet dokumenterar historien om klostret, helig
konst och kristen tradition. Dess naturhistoriska
utläggning visar regionens kristaller och mineraler.
Från grunden är byggnaden 1 400 år gammal.
Efter Napoleons arméer, som brände klostret 1799,
färdigställdes klostret. Idag bor här omkring 25
aktiva munkar, renovering pågår till toppmoderna
hotellrum, konferensanläggning med den senaste
teknologin, samt en nybyggd restaurang. Man
har även öppnat fler rum för allmänheten samt
restaurerat de flesta salarna. Här finns även en
festvåning för uthyrning av diverse evenemang.
Klostret är ett lokalt måste i Disentis, stort och
häftigt med en otrolig arkitektur i kyrkan.
Boende
Lodge SAX rekommenderas, drivs av svensk
ägare med rötter i Schweiz, och vars intresse för
skidåkning är mycket stort. Svenska prisbelönta
kockar och sommelierer gästspelar och löser av
varandra. Menyn formas efter säsong och tillgång
till färska råvaror. En hel del varor importeras från
svenska restaurangleverantörer. Personalen består
till hälften av svenskar och hälften schweizare som
bor i området. SAX samarbetar med alla andra
hotell och anläggningar samt transfer i form av
fordon, privattransport och privatjet från Bromma
direkt till Zurich. Något som är värt att nämna är:
”Ski in & Ski out”. Det finns inget tråkigare än att
knata omkring i stela skidpjäxor, oavsett om det är
innan eller efter åket. Här kliver du i stort sett rätt
ut i backen och åker rakt in i hotellet. WIFI finns
såklart.
Lodge SAX
Via Sax 1, 7180 Disentis/Muster
Tel +41 79 876 00 34
Mail: info @lodgesax.com
www.lodgesax.com

