VANDREFERIE PÅ EGEN HÅND I ITALIEN

FRA DOLOMITTERNE TIL GARDASØEN
Vandreferie forbi de vestlige Brenta-dolomitters imponerende toppe, gennem
træbevoksede dale, og ned til Gardasøens breder. Glæd dig til en ferie fyldt
med massevis af nye indtryk.

Det kan du glæde dig til
Placeret i Sydtyrol ligger startbyen Merano. Vandreruten går forbi historiske slotte, gennem vinmarker og
frugtplantager og forbi glinsende bjergsøer. Udsigterne er mange og smukke. Oplev bl.a. de rå toppe af
Dolomitterne, der ind imellem suppleres af turkise søer, store alpine plateauer og dybe dale og kløfter. Som
I bevæger jer sydover, kommer I gennem hyggelige bjergbyer med snoede stræder og idylliske stenhuse,
inden I når Gardasøens bredder. Omgivet af olivenlunde, cypresser og figentræer ligger her den livlige by,
Riva del Garda, der frister med cappuccino og gelato med udsigt over Gardasøens dybblå vand.

Kort
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*Vi gør opmærksom på at kortet er vejledende og derfor ikke indeholder præcise angivelser.

Dagsprogram
Dag 1 – Ankomst til Merano
Individuel ankomst til Merano i Sydtyrol, med udsigt til Dolomitterne.
Dag 2 – Vandring fra Merano til Nals
Vandring: ca. 5-6 timer, ca. 20 km. +560m/-550m
Turens første etape går via de gamle waalwege (vandingskanaler) gennem æbleplantager til et
imponerende vandfald.
Inden længe leder ruten jer gennem bølgende landskab til kastanjeområdet ved Tiesens og den lille
historiske kirke St. Christoph. Vandringen fortsætter gennem skovområder med fantastiske udsigter ind i
Etsch-dalen. I overnatter i den idylliske lille landsby Nals, der ligger omgivet af æbleplantager og vinmarker.
Dag 3 – Vandring fra Nals til Kaltern/ Kalterer søen
Vandring: ca. 5,5 timer, ca. 18 km. +710/-600m
Dagens vandring bringer jer ad ”slotsruten” fra det ene gamle slot til det næste. Stierne er til tider stejle, og
slottene toner frem som perler på en snor, med varieret arkitektonisk historie. Om eftermiddagen går turen
gennem området, der er kendt for at have ”is huller”. Et naturfænomen der gør det muligt at se istapper og
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flager i højsommeren.
Dag 4 – Vandring fra Kalterer søen til Coredo
Vandring: ca. 5 timer, ca. 17 km + 200/-400m
Fra morgenstunden går turen med tog til Mendelpasset. Herfra er der en fænomenal udsigt, som I bør nyde,
inden I vandrer den behagelige tur over det alpine plateau mod Nonstal-dalen. Her ligger provinsgrænsen,
og sproget ændres også heromkring. I følger ruten gennem kløfter og gennem hyggelige små landsbyer til
pilgrimsstedet Saint Romedio, der balancerer på bjergsiden.
I fortsætter forbi et par små søer inden I ankommer til Coredo, hvor I overnatter.
Dag 5 – Vandring fra Coredo til Molveno
Vandring: ca. 5 timer, ca. 15km +700/-400m
Efter en kort transfer åbner det smukke landskab i Nostal-dalen sig op for jer. Herfra vandrer I ad
pilgrimsruten St. James op til den alpine sæter Pagnella. Stien bringer jer gennem et dejligt skovområde og
videre op til landsbyen Cavadago med den kendte trebuede bro. Terrænet ændrer karakter til et
vådområde som I nærmer jer Andalo og videre til landsbyen Molveno. Denne landsby ligger for foden af
Brenta-Dolomitterne og den turkise bjergsø af samme navn. I overnatter i Molveno.
Dag 6 – Vandring fra Molveno til Comano Terme,
Vandring: Ca. 3-5 timer (afhængig af rutevalg), ca. 15km +390m/-900m
Som I vandrer ned gennem bjergområdet, kan I nyde de fascinerende, høje og rå bjergtoppe der hører til
Brenta-Dolomitterne. Turen op gennem bjergområdet Pradel går med kabinelift* inden den bringer jer ud på
en af områdets smukkeste vandrestier. I vandrer forbi et Rifugio (en bjerghytte), hvor det er oplagt at nyde
en kop italiensk kaffe med den storslåede udsigt af de omkringliggende bjerge i baggrunden. Derpå går
turen ned til den krystalklare grønne bjergsø Lago Nembia. Det sidste stræk til Comano Terme går med bus.
I overnatter i Comano Terme. *Kabineliften kører kun om sommeren. Alternativt tages den korte tur til fods.
Dag 7 – Vandring fra Comano Terme til Riva del Garda
Vandring: Ca. 3-4 timer, ca. 10 km. +400/-800m
På sidste vandreetape vandrer I gennem de uberørte enge i dalen Lomason. I vandrer op til Rifugio Monte
San Pietro, hvor I møder en bjergtagende udsigt af Gardasøen. I vandrer videre ad snoede gader og
stræder, langs stenmure til Tenno-borgen. De sidste kilometer af vandringen går gennem olivenlunde og
vegetationer der er præget af cypresser, figentræer og middelhavsstemning. Inden længer står I ved
bredden af Gardasøen. I overnatter i Riva del Garda.
Dag 8 – Afrejsedag
Efter morgenmad er der ud-checkning og individuel afrejse.

Sværhedsgrad 3
Denne tur er en kategori 3 med gode højdemeter og friske distancer. Turen foregår på gode stier, som både
består af gamle waalwege (vandingskanaler) og skovstier. Ind i mellem følger man også småveje.
Vandringerne er ca. 5-6 timer om dagen, og der er nogle stejle passager på turen. Derfor er en god
grundkondition anbefalet. Se de daglige specifikationer under dagsprogrammet.
Se mere om sværhedsgrader, vandretider og højdemeter.

Indkvartering
Denne tur er 8 dage/7 nætter og undervejs bor I på fine 3* hoteller og hyggelige pensioner.
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Turen er inkl. morgenmad og der er restauranter inden for gåafstand fra alle overnatningsteder.
Det er desuden muligt at tilkøbe halvpension (dog ikke i Riva del Garda). Nogle hoteller har ikke egen
restaurant - der vil man spise på en nærliggende restaurant, som hotellet samarbejder med.

Vandring med hund
På denne tur er det muligt at medbringe sin hund. Dette kræver dog, at der er ledigt på de hoteller som
velkommer hunde. Der skal betales et gebyr for hunden lokalt, som ligger på 10-15 € pr. nat. Hunden må ikke
opholde sig længere tid alene på hotelværelset, og skal føres i snor når den er med på vandringerne.
Herudover skal hunden have mundkurv på ved brug af offentlig transport og evt. liftsystemer, hvor folk står
tæt. Kamp- og muskelhunde er ikke tilladte at have med. Ved booking med hund skal vi kende hundens race
og højde. Dette noteres i ”bemærkningsfeltet” ved booking.

Hvordan kommer jeg frem?
Fly:
Det letteste er at flyve til Milano, Venedig, Munchën eller Innsbruck.
Tog:
Fra togstationerne Milano centrale, Bergamo, Venezia S. Lucia eller München HBF tager det 4-5 timer med
tog til Merano.
Fra Innsbruck tager det ca. 3 timer med tog. Se mere hos Trenitalia og DeutcheBahn
Kør selv:
Det er muligt at parkere ved starthotellet.
Der er også en garage i byen. Parkering arrangeres med hotellet ved ankomst og betaling foregår lokalt.
Ved turens afslutning
Der kan arrangeres transfer fra Riva del Garda til Merano.
Alternativt kører der bus fra Riva del Garda til Rovereto (ca. 45 min). Herfra kører toget, og afhængig af
jeres destination kan I se mere på Trenitalia.
Bus mellem Riva og Rovereto www.ttesercizio.it
OBS:
Vi anbefaler altid, at du får bekræftet turen hos os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Vi kan være behjælpelige med at arrangere fly. Kontakt os for at høre nærmere.

Klima
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Bestil
1 person. Enkeltværelse

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

21-09-2020 - 27-09-2020

7 nætter

7498,-

BESTIL

28-09-2020 - 11-10-2020

7 nætter

6998,-

BESTIL

08-05-2021 - 23-05-2021

7 nætter

6998,-

BESTIL

24-05-2021 - 13-06-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

14-06-2021 - 05-09-2021

7 nætter

7998,-

BESTIL

06-09-2021 - 26-09-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

27-09-2021 - 10-10-2021

7 nætter

6998,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

21-09-2020 - 27-09-2020

7 nætter

6198,-

BESTIL

28-09-2020 - 11-10-2020

7 nætter

5698,-

BESTIL

08-05-2021 - 23-05-2021

7 nætter

5698,-

BESTIL

24-05-2021 - 13-06-2021

7 nætter

6198,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse
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14-06-2021 - 05-09-2021

7 nætter

6598,-

BESTIL

06-09-2021 - 26-09-2021

7 nætter

6198,-

BESTIL

27-09-2021 - 10-10-2021

7 nætter

5698,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 21. september 2020.

Praktiske Informationer
Mulige ankomstdage:
Fra 9. maj til 11. oktober 2020 kan turen arrangeres alle dage på nær fredage
Fra 8. maj til 10. oktober 2021 kan turen arrangeres alle dage på nær fredage
Inkluderet i prisen:
7x overnatning inkl. morgenmad
Bagagetransport
Togbillet til Mendelpass (dag 4)
Transfers nævnt i programmet
Billet til opstigning med kabineliften Pradel-Molveno (dag 6 - kun om sommeren, ellers foretages
turen til fods)
Detaljeret rutebeskrivelse på engelsk
GPS-filer - muligt at få tilsendt
Infomøde
Ikke inkluderet i prisen:
Transport til/fra Danmark
Busturen fra Lago Nembia til Comano (dag 6)
Eventuelle turistskatter
Tillæg:
Halvpension (6x aftensmad - ikke i Riva): 1200 kr. pr person
Transfer fra Riva del Garda til Merano: 59 EUR pr. person - bestilles hjemmefra, betales lokalt.
Arrangeres kun på lørdage, søndage og mandage. Afgang kl. 08.00-08.30
Tirsdag er på forespørgsel. Afgang kl. ca. 15.00
Ekstra nat:
Merano: dobbeltværelse 620 kr. pr person/enkeltværelse 750 kr. pr person
Riva del Garda: dobbeltværelse 620 kr. pr person/enkeltværelse 830 kr. pr person
Børnerabatter:
0-2 år: gratis
3-10 år: 50%
11-15 år: 25%
Gælder kun ved opredning og 2 fuldt betalende på værelset.
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Agentforbehold:
Ruby Rejser er agent og formidler for denne rejse. Arrangør er EuroHike og rejsen sker i henhold til
arrangørens betingelser. Se betingelser og læs om EuroHike. Din rejse er stadig dækket af Ruby Rejser’s
medlemskab af rejsegarantifonden, medl. nr. 206. Ruby Rejser har prisgaranti, så vi matcher prisen, hvis den
findes billigere hos en anden udbyder på bestillingstidspunktet.
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