PROGRAM: VANDRING I CORTINA
D'AMPEZZO
7 frukostar och 5 middagar inkluderad

I Cortina erbjuder vi både lättare och tuffare alternativ på vandringarna som du väljer efter
lust och ork.

Dag 1

Cortina d'Ampezzo
Middag
Vi flyger till Venedig och åker sedan buss den vackra vägen upp till Cortina d´Ampezzo, där
vårt hotell väntar med en god middag.

Detta program uppdaterades senast 25. juni 2020, 17:35
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/vandring-i-cortina-d-ampezzo/

Dag 2

Vandring Cascate di Fanes
Frukost, middag
Efter frukost åker vi buss till Podestagno norr om Cortina. Här börjar vandringen som tar
oss till de vackra vattenfallen Cascate di Fanes. Vi går sedan på höjd med de mäktiga Tofanebergen på vår sida ner mot Cortina.

Dag 3

Vandring Tre Cime / Drei Zinnen
Frukost, middag
Dolomiternas kanske mest kända massiv är Dreizinnen/Tre Cime di Lavaredo, de tre
topparna. Det kortare alternativet går runt hela massivet med stopp för lunch och fika på
några av de trevliga bergshyttorna längs vägen. Det längre alternativet fortsätter bort till
trevliga Rifugio Pian di Cengia. Härliga vyer utlovas idag!

Dag 4

Vandring Cinque Torri
Frukost
Idag tar vi bussen upp mot Falzárego-passet (en av de viktigaste fronterna under första
världskriget) och lift till Rifugio Scoiattoli. Här börjar vår vandring runt de spektakulära
Cinque Torri, de fem tornen. Den som vill gå längre hoppar över liften ner och vandrar
istället ner till passet där bussen väntar. Missa inte att ta en aperitivo på torget i Cortina
efter vandringen och se solen färga de kringliggande topparna röda!

Dag 5

Vilodag
Frukost
Idag föreslår vi en utflykt på egen hand till Venedig, den magiska staden på vattnet som alla
borde besöka någon gång i livet. Man kan också stanna i Cortina för lite caféhäng och
shopping eller hyra en elcykel. Man även besöka utomhusmuséet från första världskriget
uppe vid Passo Falzárego.
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https://www.escapetravel.se/resa/vandring-i-cortina-d-ampezzo/

Dag 6

Vandring Croda da Lago
Frukost, middag
Fräscha efter vilodagen tar vi oss an en av Cortinas bästa vandringar. Från Passo Giau
vandrar vi upp mot Forcella Ambrizzola och ner till Rifugio Croda da Lago vid den vackra
sjön med samma namn. Avslutningen går utför med fina utsikter över Cortina för att sista
biten gå genom genom trolsk lärkskog. Det längre alternativet gör en förlängning i området
där det finns lämningar från förhistorisk tid.

Dag 7

Vandring Alpi di Sennes
Frukost, middag
Idag möter vi ett annorlunda landskap där spetsiga dolomitklippor blandas med mjuka ängar.
Hit kommer inga bussar så vi åker taxi-jeep upp till Ra Stua, en av de mest omtyckta
hyttorna. Det lättare alternativet går till Rifugio Senes för lunch och sedan tillbaka en annan
väg till Ra Stua. Det längre alternativet tar oss till ett efterlängtat kaffestopp på Rifugio
Senes och senare lunch på Rifugio Biella. På tillbakavägen passerar vi sjön Lago Grand de
Foses. After Walk på Ra Stua innan vi återvänder till vårt hotell.

Dag 8

Farväl till vandringsresan i Dolomiterna
Frukost
Efter frukost lämnar vi Dolomiterna och åker ner till Venedig för hemresa.
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