Skidresa Italien - Val di Fassa

BESKRIVNING

RESEFAKTA

Val di Fassa

Allt detta ingår:

Skidresa Italien

Resa i modern helturistbuss. Bro-, färje- och

10 dagar

vägavgifter.

Välkommen med oss till Italien och Val di Fassa - en

Del i dubbelrum/familjerum med wc, bad eller dusch,

välkänd dal för oss svenskar. Här går ett av världens

halvpension under vistelsen (dock ej under resan

mest kända långlopp, Marcialonga, av stapeln, och i

till/från resmålet) samt reseledarservice.

närheten ligger det berömda Sella Ronda. Vi bor i
Possa di Fassa som ligger bra till i Fassadalen för att ta
sig till alla de ollika skidområdena. Den förhållandevis
höga höjden bidrar till att det är stabilt vädermässigt så
här får vi utmärkta förutsättningar för både snö och sol!

Dag 1
Avresa på eftermiddagen från våra anslutningsorter och via Öresundsbron reser vi söderut genom Danmark. Färjan från
Rödby tar oss till Puttgarden och Tyskland. På snabba Autobahn forsätter färden och under kvällen visar vi någon film
innan vi fäller våra bekväma stolar och säger godnatt. Våra säkra chaufförer kör oss lugnt och tryggt så att vi kan sova
gott.

Dag 2-8
Vi beräknar anlända Val di Fassa på förmiddagen och det finns möjlighet att redan då bege sig upp i backarna för ett
första åk.
Vi bor 7 nätter på Park Hotel Mater Dei*** i Pozza di Fassa. Ett familjärt hotell som varje dag serverar en riklig
frukostbuffé och middag med bla lokala specialiteter och salladsbuffé. Hotellet erbjuder fri Wi-Fi.
Hotellet ligger bara ca 800 meter från liften Buffaure i Pozza men hotellets buss tar oss upp och tillbaka från liften när vi
så önskar. Härifrån tar man sig lätt vidare mot tex Canazei och in på Sella Ronda med bla Val Gardena och Arabba.
Vår egen buss kör vi till andra liftsystem under veckan, för de som önskar följa med. Vi har många fantastiska områden
att åka till: Latemar med Obereggen, Lusia eller Pellegrino med Falcade.
Det är verkligen lyx att kunna avsluta skiddagen med en stund i relaxavdelning och ladda upp både kropp och själ. Njut i
ångbastun med avslappning och värme - den perfekta kombinationen för att avsluta dagen på bästa möjliga sätt.
Innan en riklig middag serveras i restaurangen.

Dag 9
Även idag har vi möjlighet att åka skidor innan vi börjar hemfärden.

Dag 10
Frukostpaus i norra Tyskland och via färjan Puttgarden-Rödby samt Öresundsbron är vi åter i Skåne tidig eftermiddag.
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