
 

 

Fottur i Dolomittene 
Bli med til naturskjønne Dolomittene i Nord-Italia! Området er variert og kjent for 
sine spisse tinder og frodige alpeenger. Vi bor i Castello di Fiemme, 3 km fra Cavalese 
som er kjent for å ha mållinjen i skirennet Marcialonga. Vi er omkranset av 
karakteristiske fjell, og tar spennende dagsturer i Val di Fiemme og Val di Fassa. Vår 
lokalguide er sertifisert fjellguide og kjenner området godt. Hver morgen går vi 
gjennom dagens etappe. Det tilbys ofte også en enklere rute enn hovedruten for de 
som ønsker det. Uansett rute, kan vi love vandringer i ett av verdens vakreste 
fjellområder.  
 
Våre turer er gradert etter vanskelighetsgrad: 1 (enkel) – 5 (utfordrende). Denne 
turen har vanskelighetsgrad 4. Vandreetappene er ca. 6-11 km. På denne turen må 
deltakerne ha fjellsko med god ankelstøtte.  

 
Mandag 22. juni Haugesund – Oslo – København - Venezia –  
   Castello di Fiemme  
Oppmøte på Haugesund Lufthavn Karmøy til avtalt tid for flyreise via Oslo og 
København til Venezia. Dere flyr med SAS SK309 med avgang kl. 07.20 og ankomst Oslo 
Lufthavn Gardermoen kl. 08.10 og forsetter med SAS SK455 med avgang kl. 09.15 og 
ankomst København kl. 10.25. Herfra fortsetter dere med SAS SK2691 med avgang kl. 
11.35 og ankomst Venezia kl. 13.35. Transfer til Castello di Fiemme, ca. 190 km. Stopp 
underveis. Innsjekk på Hotel Los Andes (3*).  Felles middag. 
 

 
Tirsdag 23. juni   Alpe Cermis   
Vi tar gondolbane fra Cavalese til Paion del Cermis (2.240 m.o.h.), og går til toppen 
Cimon del Tò de la Trapola (2.480 m.o.h.). Deretter vandrer vi til det spesielle Lagorai-
området med sine mange innsjøer. Lunsj på egen regning. Felles middag.  
Distanse: 5,9 km. Høyde: 2.150-2.480 m.o.h.  
Forbehold om endring av vandrerute denne dagen pga. at ruten pr. dato ikke er 
ryddet etter en stor storm i november 2018.  
 

 
Onsdag 24. juni  Lavazè og Oclini passet  
Vandring i Val di Fiemme. Vi starter fra fjellpasset Lavazè, og går en time til fjellhytta 
Ora. Vi fortsetter en halv time til fjellpasset Oclini, 1.900 m.o.h. Fjellpasset 
domineres av det Hvite Horn i nord og av det Sorte Horn i sør. Så langt er dette en 
enkel vandring uten store høydeforskjeller. Vi fortsetter bratt oppover en liten time 
til toppen av det Hvite Horn. Lunsj på egen regning. Felles middag.  
Distanse: 10,6 km. Høyde: 1.809-2.319 m.o.h.  
 

 
Torsdag 25. juni Latemar   
Vi tar taubanen og starter dagens vandring fra Pampeago. Vi går til Passo Feudo, og 
fortsetter til fjellhytta Torre di Pisa, 2.670 m.o.h. Turen går videre til Latemar 
Amfitheatre og Forcella dei Camosci før vi returnerer til Pampeago.  Lunsj på egen 
regning på fjellhytte. Felles middag.  
Distanse: ca. 10 km. 1.732-2.670 m.o.h.   



 

 

Fredag 26. juni   Pordoi   
Vi starter dagens vandring til et utsiktspunkt som har nydelig utsikt mot Dolomittenes høyeste fjell, 
Marmolada. Videre tar vi taubane (betales av hver enkelt) til Mount Sass Pordoi, 2.947 m.o.h. Området 
har et månelignende landskap. Stien tar oss til Pordoi-passet, og vi går videre til Mount Piz Boé med sitt 
kors på toppen og til trehytta Capanna Fassa, 3.156 m.o.h. Uforglemmelig utsikt mot de omkringliggende 
fjelltoppene! Lunsj på egen regning. Felles middag.  Distanse: 6,9 km. Høyde: 2.837-3.156 m.o.h.  
 
 

Lørdag 27. juni  Cembra Valley med vinsmaking og lunsj 
Utflukt til Cembra Valley og Segonzano pyramidene – et mesterverk dannet av isbreer for 50.000 år siden. 
Pyramidene er blant de mest kjente og studerte fenomener i verden. Vandringen tar 90 minutter. Buss til 
Verla di Giovo og vingården Villa Corniole for vinsmaking. Vinkjelleren er hugget ut i fjellet, og har vunnet 
flere priser for sin gode vin. Lunsj på lokal restaurant. Stopp på Distillery Pilzer for å smake husets grappa. 
Felles middag.     
 
 
Søndag 28. juni  Castello di Fiemme – Venziaområdet (sted spesifiseres nærmere senere) 
Frokost på hotellet før utsjekk. Dere kjører nå til et hotell i/utenfor Venezia, der bagasjen settes inn. 
Bussen tar dere videre til Venezia, der dere har tid på egenhånd (vi kan være behjelpelige med å 
arrangere felles sightseeing om ønskelig). Dere tar dere selv tilbake til hotellet med offentlig transport, og 
spiser felles middag på hotellet om kvelden.  
 
 

Mandag 29. juni Veneziaområdet – Venezia – København – Oslo -  Haugesund 
Transfer til flyplassen i Venezia, og retur med fly via København og Oslo til Haugesund. Dere flyr med SAS 
SK2692 med avgang kl. 10.30 og ankomst København kl. 12.35 og fortsetter med SAS SK1456 med avgang 
kl. 13.25 og ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 14.35. Herfra fortsetter dere med SAS SK316 med 
avgang kl. 16.20 og ankomst Haugesund Lufthavn Karmøy kl. 17.15. Individuell hjemtransport fra 
flyplassen.  
 
Programmet er preliminært. Endelig rutevalg gjøres alltid av vandreguide på stedet. Det kan 
forekomme endring i rekkefølge på dagene eller andre tilpasninger som tar hensyn til vær og andre 
forhold for gruppen.   
 
 
Pris pr. person   Kr 13 350,- ved 25-30 betalende deltagere 
   Kr 13 900,- ved 20-24 betalende deltagere 
 
Prisen inkluderer Flyreise Haugesund - Oslo - København -  Venezia t/r  
   Flyskatter (ca. kr 754,- pr. person pr. 14.08.2019) 
   Transfers med buss 
   7 hotellovernattinger i dobbeltrom på hotell 
   7 frokoster og 7 middager på hotellene 
   4 vandringer med engelsktalende, sertifisert fjellguide 
   Guide til alternativ (mindre krevende) vandringer dag 3, 4 og 5 
   Taubane/heis i Val di Fiemme 
   Utflukt til Cembra Valley med prøvesmaking av vin og grappa, samt lunsj 
 
Tillegg enkeltrom Kr 1 300,- pr. person 
 
Friplass   Friplass til gruppeleder ved minimum 20 betalende deltagere  



 

 

 
Vi gjør oppmerksom på at taubane/heis i Val di Fassa dag 3 betales av hver enkelt, og at det kan være 
med andre deltagere på vandringene. Vanskelighetsgrad: 4  
 
Dette tilbudet er gitt under en forutsetning av en valutakurs på €1 = NOK 9,78. Vi tar forbehold om 
prisendringer som skyldes økte skatter og avgifter, samt endringer i valutakurs.  
 
RESERVASJONER OG FRISTER 
Det er reservert 30 plasser på flyet frem til 24.09.2019 

 


