Italien - Vandreferie fra
Dolomitterne til Gardasøen
Vandringen starter i den berømte, bjergomkransede spaby Merano, hvorfra I vandrer
gennem vinmarker og frugtplantager, forbi historiske slotte og glitrende søer. Turen tager
jer forbi idylliske landsbyer med nogle storslåede udsigter. Bjergene i Sydtyrol og Trentino
er facinerende med turkise søer, grønne sætre, dybe floddale og spektakulære kløfter.
Udsigten til Dolomitternes rå bjergtoppe følger jer på det meste af turen og i Trentino
området, vil I opleve bjerglandsbyerne med deres snoede, smalle stræder og idylliske
stenhuse. Som finale for vandringen ankommer I til Gardasøen, der ligger omgivet af
klippekyster, olivenlunde og figentræer. Efter denne uges vandring til Gardasøens bred har
en cappuccino og en gelato aldrig smagt bedre.
Ruten
Denne tur byder på varieret vandring og I vandrer hovedsageligt på velholdte stier og ofte
på Waal-stier (et gammel vandledningssystem). Der vil også være vandring ad skovstier og
flere bratte stigninger, lige som I indimellem vil følge lokale veje. Vi anbefaler, at I har en
god grundform og klar på at vandre 3½-6 timer om dagen - nogle gange med længere

stigninger.
Højdepunkter på turen
Fantastiske vandreruter gennem Dolomitternes kuperede terræn
Nyd udsigten fra bjergtoget, der tager jer op til enestående udsigter i Mendelpasset
Stier der snor sig gennem olivenlunde og frugtplantager
Vandring forbi gamle borge og slotte i fantastiske naturomgivelser
Søerne Molveno og Nembia, der med deres henholdsvis turkisblå og grønne farver
danner smuk kontrast til de rå bjergtoppe

Dag 1
ANKOMST TIL MERANO
Afhængig af hvornår I ankommer til Merano, vil det være oplagt at nyde den sydtyrolske
bjergbysstemning ved at slentre gennem de charmerende stræder og langs den hyggelige
Passer Esplanade i byen.

Dag 2
VANDRING FRA MERANO TIL NALS
Dagens vandring bringer jer ad Waal-stierne, gennem æbleplantager til et imponerende
vandfald. Herfra leder stierne jer gennem kastanjebakkerne ved Tisens og op til den lille
historiske kirke St. Christoph. Turen går videre gennem et smukt skovområde, med flotte
udsigter over Etschdalen. Inden længe ankommer I til den idylliske lille landsby Nals, der
ligger omgivet af vinmarker og æbleplantager.

Dag 3
VANDRING FRA NALS TIL KALTERN
I kan se frem til en fascinerende vandredag på ’Slotsstien’. Langs interessante og stejle veje
vandrer I fra borg til borg, der med deres forskelligartede historiske arkitektur er meget
beundringsværdige. Om eftermiddagen bringer ruten jer gennem området med ”huller i isen” –
et naturligt fænomen, der giver jer chancen for at opleve istapper i højsommeren. Efter St.
George’s Tårn og en hel del karakteristiske vinmarker, vil I ankomme ved Kalterer-søen, hvor I
overnatter.

Dag 4
VANDRING FRA KALTERER SØEN TIL CÒREDO
I starter dagen med en kort tur med bjergtoget til Mendelpasset. Herfra er der en helt
enestående udsigt, inden turen fortsætter over plateauet mod Nonstal, der ligger på
regionsgrænsen. Vandringen tager jer herfra ind i fantastiske kløfter og gennem små idylliske
landsbyer til pilgrimsstedet Saint Romedio. I vil fortsætte forbi to små fine søer og inden længe
nå Còredo, der er dagens endestation.

Dag 5
VANDRING FRA CÒREDO TIL MOLVENO
Efter en kort transfer kan I nyde en god udsigt over det imponerende landskab i Nonstal-dalen.
Vandringen bringer jer ind på en lille del af Jakobsvejen, der længere mod sydvest også er
kendt som Caminoen. Denne vil bringe jer gennem frugtplantager og op til højsletten
Paganella. Stien snor sig gennem tæt bevoksning til Cavedago med den berømte tripelbuede
bro. Senere når I til landsbyen Molveno, som ligger ved foden af Brenta-Dolomitterne - en
smuk bjergkæde, der ligger afskåret fra resten af Dolomitterne -, og den smukke bjergsø med
det turkise vand. Her overnatter I.

Dag 6
FRA MOLVENO TIL NEMBIA SØEN OG COMANO TERME
I dag vil I kunne nyde skønne udsigter over de fascinerende bjergtoppe af BrentaDolomitterne. En kabelbane fører jer op i bjergområdet Pradel, hvor I vil opdage en af de
smukkeste vandreruter på turen. Det er oplagt at gøre stop ved et af refugierne, der sælger
typiske italienske snacks som kan nydes sammen med en helt enestående udsigt over
landskabet og de omkransende bjergtoppe. En kabelbane vil bringe jer til bredden af den
glitrende blå sø Molveno, hvorfra I går mod søen Nembia.
Fra den klare grønne sø Nembia kan I tage bussen (Billetten koster ca. 5 euro og betales
lokalt) det sidste stykke gennem små landsbyer og gennem bakket terræn til endestationen
Comano Terme.

Dag 7
VANDRING FRA COMANO TERME TIL GARDASØEN VED RIVA DEL GARDA

Som I nærmer jer slutningen på jeres vandreuge vil ruten bringe jer gennem uberørte enge i
Lomason dalen. En pæn stigning vil føre jer op til Monte San Pietro refugiet, hvor en fantastisk
udsigt over Gardasøen venter jer. Fortsæt turen ned gennem snoede stræder og gyder, forbi
Tennoslottets stenvægge. De sidste få kilometer af jeres tur går gennem olivenlunde og
cypresbevoksninger, inden I når målet ved bredden af Gardasøen.

Dag 8
HJEMREJSE
Efter morgenmaden er der udcheckning og individuel hjemrejse.

PRISEN INKLUDERER


7 overnatninger på 3-stjernede turistklassehoteller og charmerende guesthouses



Morgenmad alle dage



Detaljeret beskrivelser af de nøje forslåede ruter (rutekort, rutebeskrivelser, info om
relevante turist attraktioner samt vigtige telefonnumre)



Bagagetransport mellem hotellerne



Velkomstmøde på ankomstdagen



Transport som beskrevet i programmet



Billet til Mendalpass Mountain Railway (dag 4)



Billet til kabelbanen fra Pradel til Molveno - kun i højsommeren (dag 6)



Trentino-fordelskort med diverse rabatter på oplevelser i området



Direkte telefonnummer til en servicehotline, der gælder under hele turen



Mulighed for GPX-filer til brug i GPS



10% rabat i bestemte udstyrsbutikker



24 timers bemandet nødtelefon under hele rejsen

PRISEN INKLUDERER IKKE


Transport fra Danmark til Italien t/r (kan tilvælges)



Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring



Busbillet til turen fra Nembia-søen til Comano (cirka 5 euro pr. person)

VALGFRI TILVALG


Flyrejse fra Købehavn til Milano t/r (direkte) inkl. bagage på flyet (vælges øverst på
denne side)



6x aftensmad på hotellerne (ikke dag 7)



Ekstra nætter før og/eller efter turen



Transport fra sidste hotel til første hotel
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