Ski safari Monterosa
Med bergsguide genom fyra dalar
Days

1 Cervinia-Champoluc-Gressoney-Alagna

Dagar

4

Reslängd: Långhelg
Pris: från 16.500 SEK per person
När: januari till mars
Min-max deltagare: 4+
Ingår: flyg från utvalda flygplatser, transfer, del i rum på rifugio, halvpension, liftkort, UIAGM-auktoriserad bergsguide.
Turen kan förlängas till en vecka eller kombineras med ett par
extra dagar på din favoritort.

Denna hytta-till-hytta-tur tar dig genom Monterosas fyra
ikoniska dalar, Cervinia, Champoluc, Gressoney och Alagna.
Vår lokala bergsguide visar dig det bästa av Monterosa i och
utanför pisten.
Bergsguiden anpassar nivån efter deltagarna och snöförhållandena.
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Programförslag
Torsdag
Ankomst till Cervinia (2050 m) tidig eftermiddag. Här träffar du din bergsguide och resten av gruppen för att kontrollera och eventuellt komplettera er skidutrusning innan ni
tillsammans tar er till Rifugio Teodulo (3317 m), tillgänglig direkt från pisten.
Middag med briefing följt av en god natts sömn i denna moderna bergshytta med en
imponerande utsikt mot Matterhorn.
Fredag
På morgonen tar vi hjälp av Cervinias liftar för att hitta skidbenen och komma igång. Vi
känner på snön utanför pisten i områdets övre del. Senare på dagen kommer vi att köra
en 2200-meters repa från den högsta punkten i Cervinias liftsystemet via Val di Verra till
Saint-Jacques i Champoluc där vi varmt välkomnas av våra vänner på Rifugio Ferraro.
Polentan här är vida omtalad!
Lördag
Idag korsar vi de tre dalarna Champoluc, Gressoney och Alagna, i pisten om du föredrar
det eller utanför de markerade nedfarterna.
Monterosa ski eller Freeride Paradise är världsberömd för sin off-pist med skön skogsåkning, utmanande couloirs och mjuka fält, här finns terräng för alla! Idag har du chansen
att bocka av någon av de klassiska åken som Olen eller Salza. Den adrenalinframkallande
linjen från Punta Indren (3275 m,) den högsta punkten som kan nås med lift, är enligt
många en av resans höjdpunkter.
Vi tillbringar kvällen och natten på mysiga Oreste Hütte (2530 m) belägen i botten av
Indrendalen, i Gressoney. Denna rifugio är känd för lokal öl, kulinarisk gästfrihet och
yogaklasser!
Söndag
Hemlagad frukost med alputsikt innan du susar ner till Alagna, den lilla UNESCO-listade
Walserbyn vid foten av Monterosas södra kant. Vad tror du om en kaffe eller en spritz på
klassiska Caffé delle Guide mitt i Alagna innan du åker tillbaka till flygplatsen?
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