
 

 

Wandelen in de Dolomieten 2017 

Hotel + Huttentocht in de Val di Fassa - Individuele 6-daagse reis + ev. verlenging. 

 

Programma dag per dag 

 

Dag 1 - aankomst Val di Fassa  

Aankomst in Val di Fassa. Verblijf in 4**** of 3*** sterren wellness hotel. Diner en overnachting. 

 

Dag 2 - Bike Day in Val di Fassa: de “Ciclabile delle Dolomiti” 

De beste manier om Val di Fassa te ontdekken! Volg dit bijzondere fietspad dat loopt van Canazei tot de Val di 

Fiemme, en ontdek alle leuke dorpjes. Een eenvoudige en zeer panoramisch route langs de rivier Avisio en door 

de lariks- en sparbossen. Beslis zelf hoe lang en ver je wilt fietsen, stop voor een ‘aperitivo’ of lunch in één van 

de leuke typische dorpjes. Totale hoogteverschil: 650 meter. Diner en overnachting in hotel. 

 

Dag 3 - Start Huttentocht : “Sassolungo & Sassopiatto”  

Wandelen ca. 5 uur / moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Een spectaculair begin van de huttentocht: een (driekwart) ronde om de imposante bergmassieven Sassolungo 

en Sassopiatto. Startpunt is de Col Rodella (2485m), te bereiken met de lift vanuit Campitello. Je volgt de route 

die langs de Passo Sella (2180m) en de “Cittá dei Sassi” loopt, om vervolgens de Rifugio Comici (2154m) te 

bereiken. Daarna richting Rifugio Vicenza (2253m) met uitzicht op de Val Gardena en de Alpe di Siusi. Eindpunt 

van deze dag is de Rifugio Sassopiatto (2300m). Hier kunt u genieten van een welverdiend diner en heerlijke 

overnachting.  

 

N.B.: een lunchpakket is niet inclusief vandaag; we raden aan om voldoende eten/drinken mee te nemen. Het is 

ook mogelijk om langs het parcours te eten bij Rifugio Vicenza; deze ligt ongeveer halverwege (betekent wel 

1km extra wandelen). In het eerste deel van de route (na 1,5 uur lopen ongeveer) komt u Rifugio Comici tegen; 

een fijne plek voor een kop koffie.  

 



 

 

Dag 4 – Huttentocht: “Van Sassopiatto via Pas de Duron naar Antermoia”  

Wandelen ca. 5 uren / moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Van de Sassopiatto berghut loopt u verder over de “cresta” (bergkam) van Siusi (pad nr. 4-594), en loopt u naar 

beneden richting de Passo Duron. Geniet van het prachtige uitzicht op de Alpe di Siusi en de Odle. Vanaf Passo 

Duron loopt u naar het dal over pad n. 532, en vervolgens volgt u het pad n. 555 richting Passo Ciaregole 

(2282m). Na de pas te hebben bereikt, volgt u pad n. 580 rechts omhoog, en bereikt u via een aantal steile 

bochten de Passo de Dona (2516m). U bereikt vervolgens de Rifugio Antermoia (2497m), waar u dineert en 

overnacht. 

Vandaag komt u geen Rifugi tegen op de route. ’s Morgens krijgt u dan ook lunchpakket mee uit Rifugio 

Sassopiatto.  

N.B.: we adviseren om deze etappe goed voor te bereiden door extra tijd te besteden aan de paden/parcours 

die u moet volgen.  

 

Dag 5 – Huttentocht: Van Antermonia naar Roda de Vael via de Vajolet Torens 

Wandelen ca. 5 uur / moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Vanuit de Antermoia berghut neemt u het pad n. 584 richting Passo d'Antermoia (2770m). Daarna bereikt u de 

Passo Principe (ook een berghut). Hier moet u het pad n. 584 nemen, en komt u bij de Rifugio Vajolet (2243m). 

Rifugio Vajolet is een uitstekend punt om te stoppen voor de lunch. 

 

* Optionele variant: de Rifugio Alberto I (ca. 2 uur extra wandelen) 

Wilt u de spectaculaire Vajolet Torens van dichtbij bewonderen? Vanaf Rifugio Vajolet is het mogelijk om via een pad (n. 

542) in ongeveer 60 minuten de Rifugio Re Alberto (2621m) te bereiken. Deze klim is alleen voor mensen die wat meer 

ervaring hebben; u moet enkele uitdagende (=steile) stukjes overwinnen (er zijn staalkabels langs het parcours die u hierbij 

helpen). Wie de rifugio bereikt kan genieten van een schitterend uitzicht op de Catinaccio, op de Vajolet Torens en enkele 

andere fraaie bergtoppen van de Dolomieten. N.B.: reken dus zeker 2 uur extra voor deze optie! 

 

Vanuit Rifugio Vajolet volgt u de weg naar Gardeccia, naar beneden voor ongeveer 300 meter. Daarna gaat u 

rechtsaf op pad n ° 541 richting Passo Cigolade. Na de Passo Cigolade gaat het pad (altijd de 541 nemen) naar 

beneden naar Rifugio Roda di Vael, waar u zult dineren en overnachten.  

 



 

 

Dag 6- Einde Huttentocht: Terug naar het dal 

De laatste dag loopt u vanuit de laatste rifugio naar het dal. U kunt in 1-2 uurtjes (hangt er van af of u alles 

wandelt of ook de liften gebruikt) al in Vigo di Fassa zijn. Aan het eind van de morgen bent u in principe dus 

klaar met uw bijzondere avontuur. U kunt bij het hotel uw bagage en auto weer ophalen, en vertrekken richting 

uw volgende bestemming. 

 

Na deze indrukwekkende ervaring heeft u twee keuzes: 

1. U kunt de reis in de Dolomieten hier eindigen. Gaat u terug naar huis of verlengt u de reis door bijvoorbeeld 

een andere streek te ontdekken? Vraag ons gerust naar de mogelikheden! Wij kunnen bijvoorbeeld 

prachtige accommodaties aanbieden in de streek rond Verona en Venetië, bij de Italiaanse meren, of in de 

regio’s Piemonte en Ligurië (of waarom niet Toscane?). 

2. U kunt nog meer ontdekken van de Val di Fassa! Mocht u nog 2 nachten in deze prachtige vallei willen 

verblijven, dan kunt u  nog 2 nachten in het hotel in het dal verblijven (o.b.v. HP). We geven jullie dan weer 

een aantal suggesties om de bijzondere bergervaring nog onvergetelijker te maken! 

 

Optioneel: 2 nachten verlenging! 

 2 nachten in 3*** of 4**** hotel op basis van halfpension 

In samenwerking met onze lokale partners kunnen wij de volgende activiteiten voor jullie reserveren:  

 Paragliding - kort (20 min. vliegen) of lang (40 min. vliegen). 

 Via Ferrata - Niveau easy, medium of moelijk , incl. gids en uitrusting. 

 Mountainbiking - ½ dag excursie met privégids (Engelssprekend) incl. huur van MTB. 

New! : e-mountainbike mogelijk  

 Free ride (mtb)  

 Rafting -  ½ dag rafting  langs rivier Avisio in de Val di Fiemme 

 Wellness  

 Terrazza delle Dolomiti (Sass Pordoi) 


