
 

Tur til Dolomittene 2016 

 

Tidsrom: Onsdag 14.september til og med onsdag 21.september. 

 

Begrenset antall deltakere, maksimum 12-13 personer. Turleder: Terje Granhus 

 

Vi flyr med Norwegian fra Oslo Lufthavn 14.september kl.10.25, til Marco Polo Aeroporto ved 

Venezia. Retur fra Venezia 21.september kl.13.45, med ankomst Oslo Lufthavn kl.16.25. 

 

Dagsturer i Dolomittene med utgangspunkt fra et fast bosted i Cortina d'Ampezzo. 

Vi tar sikte på å bo på Hotel Cornelio sentralt i Cortina. Hotellet er et lite koselig familiedrevet 

hotell med bare ca. 20 rom. Overnatting på dobbeltrom og/eller tomannsrom.  

 

Flybilletter: Norwegian er det eneste selskapet som har direkteruter til Venezia. Jeg kjøper billetter 

tur/retur Oslo-Venezia for alle sammen.  Jeg benytter meg av lavprisbilletter, slik at de kun kan 

refunderes fra reiseforsikringsselskapet av grunner de godtar. I forbindelse med slike turer er det 

ofte mange som velger noen dager i Oslo-området, så også derfor regner jeg avreise fra Oslo 

Lufthavn. Ønsker noen at jeg kjøper gjennomgående billett med Norwegian fra Bodø eller Evenes 

må jeg ha beskjed om det. Personlig synes jeg det kan være risikabelt å starte fra Lofoten med første 

flyet avreisedagen. I så fall må man reise med gjennomgående billett Widerøe/SAS via Bodø. Da er 

det sikrere å ta første flyet fra Evenes.  

 

Prisene vil erfaringsmessig stige en del framover. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i totalbeløpet for 

alle påmeldte, og dele det på antall deltakere. Så alle betaler lik pris dersom man har meldt seg på 

innen fristen.  

 

Cortina d'Ampezzo (1224 m.o.h.) 

 

Cortina d'Ampezzo: Cortina er en by med ca. 7000 fastboende, og over 20.000 gjestesenger, så 

man skjønner hva de lever av. Byen er Italias mest fasjonable vintersportssted, og sto som arrangør 

av vinter-OL i 1956. Byen er omkranset av fjellgruppen Dolomittene, og har et stort nett av turstier i 

umiddelbar nærhet. Cortina omtales gjerne som Dolomittenes dronning. 



Program: 

Onsdag 14.september: Reisedag med ankomst Marco Polo Aeroporto ved Venezia kl.13.05. 

Forhåpentligvis kan vi leie 2 minibusser på flyplassen. Det vil gjøre daglige transportbehov enklere. 

Vi vil i så fall ankomme Cortina rundt kl.17. 

 

Torsdag 15.september: Tur til Cinque Torri (De fem tårn) og fjelltoppen Nuvolau, 2575 m.o.h. 

Høydeforskjell 595 meter, men på grunn av litt opp og ned må vi regne med en total stigning på vel 

900 meter. Ingen vanskelige partier. Turens varighet blir ca. 5 – 6 timer. 

 

Rifugio Nuvolau, ei betjent hytte på toppen av fjellet Nuvolau (2575 m.o.h.) 

 

Fredag 16.september: Etter transporten opp til Passo Falzarego, løfter en gondolbane oss til 

Lagazuoi, ca. 2750 m.o.h. Denne dagen skal vi gå bortover og nedover, helt tilbake til hotellet i 

Cortina. Gjennom en praktfull dal, Val Travenanzes, og rundt fjellene Tofane di Rozes og Tofane.  

Høydeforskjellen er ca. 1525 meter, men med en tung ca. 200 meters stigning i siste halvdel av 

turen, blir det totalt bortimot 1750 høydemeter nedover. Men dette fordeler seg over lange 

avstander, og vi får ingen direkte bratte nedoverbakker. Ingen vanskelige partier, kanskje med 

unntak av en bekk vi må passere. Men turen kan være svært krevende på grunn av lengden. Vi må 

regne med å bruke 8-9 timer, og vil ikke være tilbake på hotellet før rundt kl.19.00. 

 

Val Travenanzes, vi går nedover dalen mot fotografen. Fjellet Tofane til venstre. 

 



Lørdag 17.september: Til egen disposisjon. 

 

Søndag 18.september: Transport opp til Passo Giau. Via en grønn høyfjellslette, går vi opp på det 

enorme fjellplatået Lastoi de Formin. Platået består så og si utelukkende av steingrunn, og er nesten 

1 km. i bredde og 2 km. langt, og skrår svakt mot nord. Utsikten fra den stupbratte kanten på platået 

er fantastisk. Høyeste punktet på Lastoi de Formin er 2657 m.o.h., men vi vil ikke gå høyere enn 

ca.2500 m.o.h. På heimoverturen må vi gå ned gjennom ei ur bestående av en del store steinblokker, 

så det kreves en stødig og sikker fot. Ellers er det ingen vanskelige partier. 

Total stigning er bortimot 700 meter, og turens varighet vil være rundt 6 timer. 

 

Lastoi de Formin i forgrunnen, med Croda Lago bak 

 

Mandag 19.september: Under forutsetning av at vi bruker leiebiler, kjører vi til Passo Pordoi. 

(Dersom vi ikke disponerer leiebil(er) vil det bli en alternativ tur nærmere Cortina.) 

Herfra tar vi gondolbane opp til Sass Pordoi, 2950 m.oh. Dagstur oppe på det enorme Sella-platået. 

Vi tar en avstikker opp på den høyeste toppen, Piz Boe (3152 m.o.h.) Hele turen foregår i over 2800 

meters høyde, i et terreng som stort sett er helt uten vegetasjon. 

Enkelte utsatte partier på vei opp til Piz Boe er sikret med wire. Enkelte kan oppleve disse partiene 

som litt utfordrende. Ellers er turen lett å gå. 

Total stigning vil være ca. 550 meter, og turen vil vare rundt 5 timer.  

 

Fjellplatået Sella sett fra vest. Vi ser Piz Boe (3152 m.o.h.)til høyre for midten av bildet 



 

Tirsdag 20.september: Dolomittenes mest populære turmål, Tre Cime di Lavaredo. Denne 

tindegruppen blir ofte brukt som logo for reiselivet i Dolomittene. Vi må påregne mye folk og 

stundvis køgåing. Men det forringer ikke den spesielle naturopplevelsen så mye at jeg vil unnlate å 

ta dere med dit.  

Inklusive hytta ved start og mål, passerer vi 4 betjente hytter på turen rundt de spektakulære 

toppene. Med en innbakt topptur underveis (for å få ekstra god utsikt) vil den totale stigningen bli i 

underkant av 500 meter. Lett å gå, selv om vi velger det «vanskeligste» alternativet på vei mot 

Rifugio Locatelli, kanskje kan noen oppleve korte sekvenser som «småluftig».Varighet vel 5 timer. 

 

Tre Cime di Lavaredo (Drei Zinnen), 2999 m.o.h. 

 

Onsdag 21.september: Hjemreise etter frokost. 

 

Prisanslag: Det er vanskelig å gi et eksakt prisanslag nå. Det avhenger blant annet av hvor fort 

billettprisene på Norwegian endrer seg framover. En vedvarende svak krone vil også bidra til 

høyere kostnader enn hva som har vært tilfelle de siste årene.  

Men grovt sett regner jeg med et sted mellom 10 000 og 12 000 kroner pr person fra Oslo. Da har 

jeg inkludert alle utlegg, inklusive alle måltider, lokal transport og dekning av reiseleders utgifter. 

 

Betaling: Jeg kjøper som nevnt flybilletter Oslo-Venezia og retur. Billettene sender jeg ut etter 

hvert som jeg får betaling for dem. Antatt betalingsfrist innen 15.mars. 

Dersom vi skal bruke leiebiler fra flyplassen i Venezia, vil jeg også betale disse ved bestilling. 

All annen transport (f.eks. gondolbaner) og oppholdet på hotellet, måltider osv, betaler hver enkelt 

på stedet.  

 

Påmelding: Snarest og senest innen 1. mars 2016. 

Påmelding til min e-postadresse terjegranhus@gmail.com eller til tlf 47240508. 

 

8370 Leknes 12. desember 2015 

Terje Granhus 
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