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9 245 kr/ person 

 

18 - 26 februari 2023 

 

9 dagar 

 

Resans omfattning: 

Resa i helturistbuss . 

Färjeöverfarter Vägskatter . 

6 nätter i dubbelrum med toalett. 

bad/dusch. 

7 frukostar 

6 middagar 

1 sen lunch hemresedagen 

 

 

Hotell: 

Albergo Dimaro 

 

 

Tillägg: 

Liftkort, 2023 priser kommer i 

oktober 

 

För våra resevillkor 

www.konsumentverket.se se 

paketresor.  

Våra särskilda resevillkor 

finns att läsa på vår hemsida 

www.sosresor.se 

  

Val Di Sole, 18 - 26 februari 2023 

Dolomiterna i norra Italienska Alperna är ett av det vackraste 

bergslandskap i hela världen. Det är en bergskedja, bestående av 18 

toppar som reser sig över 3000 meter över havet. 

Val di Sole är det mest omfattande skidområdet i västra Trentino och 

rena paradiset för de som brinner för sagolik alpin skid- och 

snowboardåkning. Med liftkortet ”Skiarea Campiglio Dolomiti di 

Brenta” får man tillgång till områdena Madonna di Campiglio, 

Pinzolo, Folgarida, Marilleva och Peio Fonti. Här finner man över 

250 km preparerade pister och 92 moderna liftar! Utflyktsdagen 

löser man separat liftkort i Passo Tonale och här har vi den längsta 

nedfarten Presena Glacier – Ponte di Legno i Passo Tonale, över 11 

km lång och med en fallhöjd på ca 1 800 meter. 

I vinter går vår resa åter ner till de italienska Dolomiterna, närmare 

bestämt till skidparadiset Val di Sole, ca 6 mil nordväst om Trento. 

Vi bor med halvpension på Hotel Dimaro mitt i hjärtat av Val di 

Sole. Hotellet ligger i Dimaro bara 5 minuter med shuttlebuss från 

den nya gondolen Daolasa - Val Mastellina, som tar dig direkt till 

skidbackarna i Folgarida, Marilleva och Madonna di Campiglio. För 

oss svenskar är Madonna di Campiglio historisk mark, här vann 

Ingemar Stenmark sin första världscupseger 1974. Denna händelse 

blev starten på en fantastisk karriär och än idag är detta en av 

skidkungens absoluta favoritorter. Med sina snösäkra backar och en 

liftkapacitet på över 31 000 personer/ timma är ”Madonna” 

internationellt erkänd för sin imponerande skidåkningskapacitet och 

för sin skönhet. 

Resans upplägg: 

Vi lämnar Sverige på lördag förmiddag och reser ner igenom 

Tyskland och Österrike. Ankomst Val di Sole söndag morgon, då 

frukost serveras. Vi stannar till lördagen nästkommande vecka och 

det blir tillfälle till skidåkning på förmiddagen innan vi packar 

bussen och vänder hemåt kl. 17,00. Utcheckning från rummen på 

hotellet skall ske senast kl. 10,00, bagage kan då ställas i ett 

uppehållsrum. Omklädning/dusch finns att tillgå på hotellets 

Spa. Hemkomsten är beräknad till söndag eftermiddag.  

 

 

  

Vårt hotel: 

Albergo Dimaro Wellness & Family hotel. 

Vårt hotel i Val di Sole ligger mitt i byn Dimaro och har trevliga rum 

och en bra wellness avdelning med både olika typer av bastu, 

bubbelpool ( inne & ute ) samt en svimmingpool på 10 meter. 

Fina kvällar som andas en typisk Trentino-atmosfär och du kommer 

att upptäcka nöjet att prata och vara tillsammans och smaka på 

typiska Trentino- och internationella rätter. 

En rik frukostbuffé smakrik smak av typiska Trentino-produkter, färsk 

frukt, fruktjuicer, desserter och hemlagad yoghurt. 

Middag med 3 valmenyer och en stor buffé med grönsaker, sallader 

och heta aptitretare. 

Efter en dag på skidorna, låt dig värmas av den vedeldade spisen 

omgiven av en karakteristisk Trentino-dekor och smutta kanske på 

en trevlig dryck.  

http://www.sos-resor.se/

