THERMANTRAVEL Skisafari i Dolomitterne med din egen private skirejse arrangør.

Uge 4/2018.
Lør. d. 20.jan. Ankomst Siusi





Tid til evt. ski/støvleleje og køb af liftkort
Kl.16.30 :Velkomst/orienteringsmøde
Kl. 18.30:Pizza på restaurant ”Zum Woscht” (for egen
regning)
Overnatning: Pension Garni Alpin

Søn. d. 21.jan. Alpe di Siusi, St. Christina, Col Rodella, Belvedera, Canazei, Alba og Buffaure.
Vi bruger lidt af formiddagen i Alpe di Siusi området, et rigtig hyggeligt område placeret på Europas største
og højest beliggende sæter, og med en herlig udsigt til de mejestætiske
bjerge Sasso Lungo og Sasso Piatto. Efter en spændende 12 minutters
bustur er vi i St. Christina, og fortsætter via Passo Sella mod Canazei,
hvor vi spiser frokost. Vi nyder eftermiddagen på de bedste pister
omkring Canazei, og trækker så mod Alba. Vi ender i Buffaure
området, hvor der venter os en velfortjent kold øl og en tur i saunaen.


Overnatning: Rifugio Baita Cuz.

Man. d. 22.jan. Buffaure-Ciampac, Alba, Belvedera, Arabba Marmolada.
Vi spænder skiene på kl. 08.30 og prøver for første gang følelsen af at stå som de eneste skiløbere på de
nypræparerede pister i 2000 meters højde  Vi skal køre den fantastiske
6 km lange Piste Panorama og hvis man har lyst, måske også den sorte
Piste Vulcano, som konstant kræver din opmærksomhed. Fra Sella
Brunech i 2428 meters højde, venter der os ligeledes en fantastisk 6 km
lang drømmepiste til Alba. Vi fortsætter via Passo Pordoi mod
Arabba/Marmolada, og når vores overnatningssted sidst på
eftermiddagen.


Overnatning Hotel Garni Roberta

Tir. d. 23.jan. : Marmolada, Sottoguda kløften, Aleghe, Civetta, Pescul-Fedare-Cinque Torre.
Vores overnatningssted ligger lige på pisten, så vi lader rygsækkene
ligge, spænder skiene på, og triller ned og tager den første kabine op på
Marmolada gletcheren kl. 08.40. Hvis vejret er godt, venter der os en
kæmpe ski oplevelse! At stå på Dolomitternes tag Punta Rocca i 3250
meters højde uden andre skiløbere, end de der var med første kabine, er
en ubeskrivelig oplevelse. Udsigten her oppe fra er spektakulær!
Nedkørslen er 12 km lang, og er efter manges mening, den bedste piste i
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Dolomitterne. Vel nede samler vi rygsækkene op på hotellet, og fortsætter
på ski gennem Sottoguda kløften, som er et utroligt naturfænomen med
de flotteste frosne vandfald, hvor modige isklatrere hakker sig vej til
toppen. Vi tager en taxi til Aleghe og Civetta området, der ligger meget
flot ved en stor sø. Videre på ski til Val Zoldana længere mod øst inden vi
igen trækker mod nord op mod Pescul. Vi passerer tæt på Monte Pelmo,
et af de store massiver i Dolomiterne. Fra Pescul kører vi med bus eller
taxa til Fedare og tager liften op til et af turens overnatningsmæssige
højdepunkter, Refugio Averau i 2413 m's højde - ikke uden grund også
kaldet for Rifugio Avewaauu. Vi smider rygsækkene, inden vi udforsker området omkring Cinque Torre.


Overnatning på Rifugio Averau

Ons. d.24.jan.: Cinque Torri-Cortina d´Ampezzo-Lagazuoi.
Vi klikker skiene på 08.30, og nyder nogle fantastiske ture uden andre
end os på pisterne ned ad de velpræparerede pister fra Averau. Vi kører
senere mod den olympiske by Cortina d'Ampezzo – fast arrangør
af styrtløb i kvindernes World Cup , hvert år i januar – den skal vi
naturligvis prøve, og ligeledes er der den uovertrufne Forcella Rossa – en
lang og kulsort piste oppe fra Tofane (valgfri). Og så selvfølgelig ”James
Bond” skov-pisten fra filmen ”For your eyes only”. Ved 14- tiden går det
tilbage mod Averau, hvorefter vi fortsætter mod Refugio Lagazuoi , hvor
vi skal overnatte i 2752 m højde – et fantastisk sted med den smukkeste
udsigt over hele norditalien.


Overnatning på Rifugio Lagazuoi

Tor. 25.jan.: Lagazuoi-Alta Badia- Corvara, St. Christina, Ortisei
Skimæssigt starter vi dagen med og køre den fantastiske Piste
Armentarola -9 km lang drømmetur fra Lagazuoi gennem den skjulte dal,
forbi det frosne vandfald, og vi ender med at blive trukket med heste og
kane gennem et særdeles flot landskab, indtil vi igen er inde i skiområdet
ved Armentarola. Vi fortsætter til Alta Badia, hvor vi kører på mændenes
worldcup slalompiste Gran Risa, inden vi trækker mod Corvara og Val
Gardena (mændenes styrtløbsløjpe Saslong!!). Skisafariens længste dag
med omkring 50 pistekilometer. Vi slutter dagen af med øl og udendørs
sauna/jacuzzi i 2200 meters højde på Rifugio Fermeda i Ortisei.


Overnatning på Rifugio Fermeda

Fre.d.26.jan.: St. Christina, Ortisei-Alpe di Siusi
Vi klikker skiene på 08.30, kører ned og tager stoleliften op til toppen i
2518 meters højde, hvorfra vi har pisterne for os selv på en dejlig lang
morgen skitur ned til St. Christina. Tilbage til toppen igen hvorfra en af
de aller fedeste pister i Dolomitterne starten, nemlig den røde piste
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Seceda, der fortsætter 10 km ned mod Ortisei/St. Ulrich. Mon ikke
vi napper den et par gange inden vi spadserer de 5 min gennem den
hyggelige by over til liften, som bringer os tilbage til Alpe di Siusi
området. På førstedagen nåede vi jo ikke at se ret meget af dette
hyggelige skiområde , , så vi bruger sidste skidag her, inden vi sidst
på eftermiddagen tager liften ned til Siusi.



Tur de-briefing på Restaurant Poststube (for egen regning)
Overnatning på Hotel Garni Hauenstein

Lør. d. 27.jan.:


Morgenmad og afgang mod DK/ Innsbruck lufthavn

PRIS: 6300 kr. + transport.
Prisen er inkl. liftkort 6 dg., 7 x morgenmad, 5 x aftensmad og lokal taxa/bus transport.
(ekskl. frokoster og drikkevarer)
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