Skisafari med ThermanTravel uge 3/2018.

Lør. d. 13.jan.
København-Innsbruck via Wien med Austrian Airlines, afg. kl. 10.10






Taxitransfer til Alpe di Siusi, ankomst ca. kl. 17
Tid til ski/støvleleje og køb af liftkort
Velkomst/orienteringsmøde
Pizza på restaurant ”Zum Woscht” (for egen regning)
Overnatning: Pension Garni Alpin

Søn. d. 14.jan. Alpe di Siusi, St. Christina, Col Rodella, Belvedera, Arabba, Marmolada og retur mod Alba
og Buffaure.
Vi satser på at køre mod Marmolada gletcheren, for at køre den
fantastiske 12 km lange nedfart fra Punta Rocca. Men det er en lang tur,
så det kræver gode sne/vejrforhold og en safari gruppe i topform  Hvis
det ikke lykkes, er der mulighed for mange andre udfordringer på
pisterne omkring Canazei. Vi ender i Buffaure området, hvor der venter
os en velfortjent kold øl og en tur i saunaen.


Overnatning: Rifugio Baita Cuz.

Man. d. 15.jan. Buffaure-Cattinaccio-Vigo-Alpe Lusia-Bellamonte.
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
måske også den sorte Piste Vulcano, som konstant kræver din
opmærksomhed, inden vi kører med det lille tog over til Ciampedieområdet, hvor vi bl.a. skal teste en lækker sort sag opkaldt efter
legendariske Alberto Tomba, som trænede her. Også den lange røde
piste ned til Vigo, er et par ture værd. Senere tager vi bussen eller en taxa til Alpe di Lusia, hvor et nyt,
spændende område venter os. Fra toppen af Lasté-området er der 6 fantastiske pistekilometer ned mod
Bellamonte. Også den røde Fiamme Oro 2 fra Valbona og ned til Alpe Lusia, er en kongepiste, som tvinger
mundvigene helt om i nakken. Når pisterne lukker tager vi bussen til San Pellegrino, hvor Sergio henter os i
sin pistenbully, for at køre os op til et vidunderligt sted, som hedder Rifugio Fuciade.


Gourmet aften med god vin og overnatning på Rifugio Fuciade

Tir. d. 16.jan. Skiområdet San Pellegrino, Col Magharitha, Falcade,
Molino.
San Pellegrino området er stort, og byder på mange, skønne pister i alle
sværhedsgrader, Højdepunktet er en fantastisk 7 km lang skovpiste til
Molino. Kl. 17 tager vi bussen til Canale d´Agordo, en lille, rolig
bjerglandsby, som er pavestolte over at have opfostret ……en pave 
John Paul 1., som dog døde efter kun 33 dage i Vatikanet. Vi skal bo på
Hotel Alle Codole, hvor restauranten er anbefalet i Michelin guiden.


Gourmetaften med god vin og overnatning på Hotel Alle Codole

Ons. d.17.jan.: Aleghe-Civetta-Pescul-Fedare-Cinque Torre.
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

Tor. 18.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. 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

Fre.d.19.jan.: Lagazuoi-Alta Badia- Corvara, St. Christina, Ortisei
Skimæssigt starter vi dagen med og køre den fantastiske Piste Armentarola
-11 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

Lør. d. 20.jan.: Ortisei-Alpe di Siusi
En af de aller fedeste pister i Dolomitterne, er den røde piste Seceda, som starter lige over Rifugio Fermeda,
og 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 , som ligger på Europas største og højest
beliggende sæter, så vi bruger sidste ski-formiddag her, inden vi ved 13-tiden tager liften ned til Siusi, hvor
lufthavnstaxaen venter.



Taxi Alpe di Siusi-Inssbruck kl. 14
Innsbruck-København via Wien, afg. 18.55, ankomst ca. kl. 22.10

PRIS:
6800 kr. inkl. ½-pension (7 x morgenmad, 6 x aftenmenu) 7 dages liftkort og lokal taxi/bus transport
Eksklusiv fly, lufthavnstransfer, frokost og drikkevarer.

