Italië - “Sneeuwschoen wandelen in de Dolomieten”
Groots genieten in groots landschap

De Italiaanse Dolomieten vormen een o zo fijn en mooi hoekje in de Alpen. Versteende schaaldieren
zijn omgevormd tot grillige bergen: een unieke plek voor een afwisselende wandelreis. We maken
dagtochten in het spectaculaire Campill tall. In dit dal, met ‘Bergsteiger dorf‘ Campill, vind je geen
skipistes maar stilte en schoonheid. De week sluiten we af met de klim naar het Sennes plateau. Hier
brengen we op grote hoogte een nacht door in een berghut omringd door de kenmerkende pieken
van de Dolomieten.
Programma:
Achter in het Campill tall vind je alles voor een ideaal sneeuwschoen wandelgebied. Stille lariks
bossen, open vlaktes, besneeuwde steen labyrinten en bergen als reuzentorens. Elke stap is er wat
nieuws te zien en te ervaren. We struinen diep de dalen in, gaan topjes beklimmen en snuiven de
heerlijke koele droge winter lucht op! In vier dagtochten dringen we steeds verder door in dit
winterse droom landschap. Tijdens de trektocht maken we kennis met het huttenleven in de winter
en stijgen we tot grote hoogte voor de mooiste uitzichten en grootse stilte.

Voor wie
Voor deze tocht is geen ervaring nodig met sneeuwschoen wandelen. Een goede basisconditie is
belangrijk evenals een avontuurlijke houding naar wat de bergen in de winter te bieden hebben. Een
goede uitrusting is essentieel.

Inspanning
De dag etappes zijn tussen de 4 en 6 uur. Sneeuwschoen wandelen is intenser dan gewoon
wandelen. En die inspanning levert veel op: er is niets leukers dan zelf je spoor trekken door
maagdelijke sneeuw. Na vier dagtochten wordt de rugzak iets zwaarder omdat er spullen mee gaan
voor de overnachting in de Senneshut. Op deze trektocht lopen we op dag 1 omhoog en beklimmen
de huisberg. Op de tweede dag maken verkennen we het uitgestrekte plateau voordat we afdalen
naar onze laatste overnachtingsplek aan de voet van het Fanes Sennes Prags Naturpark.

Begeleiding
Je bent tijdens deze trektocht in veilige handen. Matthieu Veldhuis is gecertificeerd International
Mountain Leader en zal de groep naar de mooiste plekken gidsen. Dankzij hem lopen we een
adembenemende tocht en bewegen ons veilig door het winterse wonderland.
Accommodaties
- Vanc de Luc is een schitterend gelegen hotel aan het einde van het dal. Deze oorspronkelijke
boerderij herbergt authentieke details. Er kan gebruik gemaakt worden van sauna
faciliteiten.
- De Sennes hutte in het Naturpark Fanes Sennes Prags ligt op ruim 2100 hoogte. We zijn in
Sud Tirol en deze hut heeft Italiaanse sferen en is in trek bij locals. De meerpersoonskamers
zijn ruim en er zijn toiletten en douches op de gang. De keuken biedt lokale gerechten.
- Pederu Hutte ligt aan het eind van het dal en is een waardige afsluiter. Nog een laatste nacht
aan de voet van een van de mooiste massieven van de Alpen.

De Sennes en Pederu hutte

Praktisch
We gaan op reis met een groep van minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.
Data: 12 t/m 19 maart 2023.
Prijs: €1390,-.
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Inclusief:
Alle overnachtingen op basis van volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8
International Mountain Leader
Uitgebreide EHBO set
Reisgarantie regeling STO
Voorpret en informatie via whatsapp groepsapp
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Exclusief:
Heen- en terugreis (we gaan zoveel mogelijk carpoolen - er is een goede OV verbinding)
Reisverzekering (verplichte bergsportverzekering)
Annuleringsverzekering
Sneeuwschoenen en lawine uitrusting (te huur)
Onvoorziene kosten voor vervoer
Toeslag 1 pers. kamer

Boek deze tocht: https://www.natuurgeweldig.nl/nl/groepsreizen/opgaveformulier/

