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Vandretur i alpeparadiset Syd Tyrol / Italia      14.06. – 21.06.2023 
 

 

Bli med til en fantastisk vandreopplevelse rundt de berømte "Drei 
Zinnen" - Lavaredos tre tinder. Lokalkjent turleder viser oss skjønn 
natur med panoramiske utsikter og krystallklare fjellvann, på enkle til 
middels krevende turer i ulike vakre turområder. Hotellet ligger i 
dolomittenes hyggelige alpelandsby St. Christina, og her har vi alt vi 
trenger for å slappe av mellom fjellturene.  
 

 

Dag 1:  Avreise til St. Christina  

Avreise med Lufthansa fra Stavanger Lufthavn Sola kl. 06:45, ankomst 

Frankfurt kl. 08:40. Videre kl. 12:55, ankomst Innsbruck 14:05. Egen 

turbuss venter og tar oss med til hotellet vårt "Hotel Cristallo" i St. Christina 

in Gröden. Gratis bruk av velværeområdet med innendørs basseng, badstue  
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og dampbad, bar og lounge i vinterhagen og god tradisjonell mat og vin.  

 

Dag 2: Labyrintsti ved Latemar 

Vi starter opp fra Karerpasset og utforsker området rundt Lametar, et 

praktfullt fjellmassiv i De italienske dolomittene. Vi går gjennom den 

mystiske Latemarskogen og fortsetter på labyrintstien som snirkler seg opp 

gjennom små og store steinblokker som falt fra Latemar i fjern fortid. Herfra 

har vi et unikt panorama. Et annet høydepunkt er Eggental "fjellkino", et 

utsiktspunkt med en fantastisk utsikt over fjellområdet kalt "rosehagen". 
 

 Varighet / lengde: ca. 3,5 timer / 9,5 km 
 Høydemeter:  400 hm totalt 
 Vanskelighetsgrad:  moderat  

 

Dag 3: Rundt Lavaredos tre tinder  

En klassiker er turen rundt Lavaredos tre tinder.  Vi starter turen fra  
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Auronzo Hütte (2320 m) og går langs sørsiden av tindene forbi Lavaredo 

Hütte opp til Paternsattel. På 2.454 m nyter vi innblikk i nordveggene til Tre 

tinder. Vi fortsetter nedenfor Paternkofel til Tre tinder hytten. På tilbaketuren 

vandrer vi langs vestsiden av Drei Zinnen.  
 

 Varighet / lengde: ca. 4 timer / 10 km 
 Høydemeter:  200 hm totalt 
 Vanskelighetsgrad:  moderat    

 

Dag 4: På egenhånd eller tur rundt Pragser Wildsee  

Dagen til fri disposisjon. Guiden kan hjelpe deg å finne en fin tur denne dagen 

eller så kan du gå med gruppen  og guiden rundt "Dolomittsjøenes perle". 

Pragser Wildsee i "Fanes-Sennes-Prags" naturpark er en del av UNESCOs 

naturarv. Vi vandrer på den komfortable promenaden langs innsjøen.  

 Varighet / lengde: ca. 1,5 timer 
 Vanskelighetsgrad:  enkelt  
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Dag 5:  Vandring fra Gardena Pass til Colfosco  

Ingen andre steder kan du få en slik perfekt inntrykk av landskapet i 

Dolomittene enn ved Passo Gardena. Vi vandrer fra Passo Gardena i retning 

Puez-hytte og via Edelweißtal til Colfosco. 

 Varighet / lengde: ca. 4 timer / 8 km 

 Høydemeter:  200 hm totalt 

 Vanskelighetsgrad:  moderat  

Dag 6:  Toppmøtet ved Kronplatz  

Toppheisen tar oss opp til Kronplatz (2275 m). Vi går rundt toppen av "Plan 

de Corones" på panorama-stien i retning Spitzhorn hvor vi nyter det vakre 

panoramaet. Turen ender på toppen av Plan de Corones. Etterpå besøker vi 

Messner fjellmuseum, Corones.  

 Varighet / lengde: ca. 3,5 timer / 8 km 

 Høydemeter:  150 hm totalt 

 Vanskelighetsgrad:  enkelt  

 

 

Dag 7: Bytur og overnatting i Innsbruck  

I dag kjører vi tilbake til Innsbruck, hvor vi skal tilbringe en fin ettermiddag 

og sove den siste natten av reisen vår. Vi får guidet tur gjennom byen, og 

besøker bl.a. den kjente hoppbakken Bergisel.  

 

Dag 8: Hjemreise  

Utsjekk fra hotellet og busstransfer til lufthavn. Insjekk og avreise med Air 

Dolomiti kl. 06:40, ankomst Frankfurt kl. 07:45. Videre med Lufthansa kl. 

10:00, ankomst Stavanger 11:45. Arrivederci!  
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Reisefakta 
Dato:    14. - 21.06. 2023 

Pris:    kr  20 950,-   

Påmeldingsfrist:  01.04.2023 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 
 Engelskspråklig turguide/ lokalguide  
 Flyreise Stavanger - Innsbruck t/r med Lufthansa / Dolomiti Air 
 Flyplasstransfer t/r hotell på destinasjonen 
 6 overnattinger i Hotel Cristallo*** inkl. frokostbuffet, tilgang til 

velværeområdet og svømmebasseng 
 6 fire-retters middager  (valgmeny) med salatbuffét på hotellet 
 1 overnatting på hotell i Innsbruck inkl. middag og frokost  
 Vandreturer som beskrevet i program 
 Taubanetur til Kronplatz 
 Inngang til fjellmuseet  
 Sightseeingtur i Innsbruck med lokalguide 

Ikke inkludert: 
 

 Enkeltromstillegg 7 netter: kr. 1590,-   
 Vin og vann til middagene   
 Lunsjpakke/ Mat og drikke i fjellhyttene 
 Turistskatt ca. € 1,70 p. P. 

 
Forbehold om endringer i program pga. vær eller andre forhold utenfor 
vår kontroll. Skulle dette skje vil vi gjøre vårt ytterste for å finne gode 
alternativer. All ferdsel skjer på eget ansvar, og vi anbefaler at alle 
deltakere har erfaring med fjellturer.  
 
For informasjon og påmelding ta kontakt med Boreal Adventure:  
Telefon 51820210  / epost  reiser@boreal.no  
Les mer her: www.borealadventure.no 
 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-12 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 
påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 
etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader). 
Evt. allergier må meldes inn ved påmelding og selv om vi gjør vårt beste for å 
tilrettelegge og følge opp kan vi ikke gi garantier.  

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-
14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 
påmeldte på bestillings- bekreftelsen er 
identisk med pass, inkl. alle for-, mellom 
og etternavn.  


