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4 dages skisafari i Dolomitterne 27.- 30. januar 2018. 

 

Lør. d. 27.jan. : Ankomst St. Ulrich lørdag morgen 

 Bilerne parkeres i parkeringshuset ved liften 

 Tid til køb af liftkort 

Vi ligger ud med at tage kabinen op i 2500 meters højde. Heroppe fra starter 

den røde piste Seceda, som er blandt de 10 bedste pister i Dolomitterne. Den 

varmer vi lige lidt op på - tilbage til toppen igen, og så sætter vi kursen mod 

St. Christina, og nyder undervejs den flotte udsigt til de majestætiske bjerge 

Sasso Lungo og Sasso Piatto. Når vi når St. Christina efter ca. 1½ time på 

ski, har vi allerede 20 piste kilometer i benene - så er vi li’som’ i gang  Vi 

fortsætter via Passo Sella mod Canazei, hvor vi spiser frokost. Vi nyder 

eftermiddagen på de bedste pister omkring Canazei, og trækker så mod 

Arabba og Marmolada.  

 Overnatning: Rifugio Fedaia Marmolada 

Søn. d. 28.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 

rigtig god 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 stor oplevelse. Udsigten her oppe fra er spektakulær!  Nedkørslen er 

12 km lang, og er efter manges mening, den bedste piste i Dolomitterne. 

Vel nede samler vi rygsækkene op på vores refugie, 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  

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 

 

Man. d. 29.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 så 

5 min i bus mod den olympiske by Cortina d'Ampezzo – fast arrangør 

af styrtløb i kvindernes World Cup , hvert år i januar – den skal vi 

http://www.skimap.info/europe/italy/civetta/ski_map_civetta2.pdf
http://www.dolomiti.org/dengl/Cortina/laga5torri/ospitalita/Averau/index.html
http://www.dolomitisuperski.com/en/cortina
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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 Rifugio Lagazuoi , hvor vi skal overnatte i 

2752 m højde  – et fantastisk sted med den smukkeste udsigt over hele norditalien. 

 Overnatning på Rifugio Lagazuoi  

Tir. d. 30.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 når til skiområdet 

ved Armentarola. Vi trækker mod Corvara hvor vi står på Sella 

Ronda’en mod St. Christina i Val Gardena, hvor vi kan prøve kræfter 

med mændenes styrtløbsløjpe Saslong. Videre over mod St. Ulrich, hvor 

vi slutter som vi startede, nemlig med den alt for lækre 10 km lange 

Piste Seceda - hvis tiden er til det, napper vi nok den et par gange, inden vi sætter os i bilerne og vender 

næsen hjemad.  

 Skisafariens længste dag med omkring 50 pistekilometer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk ”Synes godt om” på siden skisafaridolomitterne og følg med i nyheder og opdateringer om turen  

http://www.rifugiolagazuoi.com/indexUK.php
http://www.rifugiolagazuoi.com/indexUK.php
https://www.google.dk/search?q=armentarola&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CCcQsARqFQoTCI-ijIfmn8gCFcLXFAodDXcNZg

