
Vandring

Champoluc

Champoluc är en äkta genuin Alpby i italienska Alperna, 
på gränsen mot Schweiz och Franktike. Den lilla byn 
mixar en härlig italiensk atmosfär med fantastisk 
vandring i ett mycket varierat nät av välpreparerade 
leder som slingrar sig i skogen, på kalfjället och längs 
glaciärsjöar av alla färger. Det finns leder som passar 
bra för alla nivåer av vandringsvan, även barnfamiljer 
kan vandra här på egen nivå.  

Landskapet är storslaget med Monte Rosas många 
4000 meters toppar som bakgrund. Vi väljer bara 
genuina familjedrivna hotell och restauranger med 
känsla och gemyt samt trevliga Rifugios långt upp 
i bergen men med bra konfort.

Dagar

4

Reslängd: lång weekend – en vecka
Pris: från 5000 SEK
Nivå: alla nivåer
När: Juni-September
Max-min personer: ospecifierad

Inkluderar: transfer, boende i delat rum på hotell samt 
en natt på Rifugio, alla middagar, TheAlps guide.

Days

1
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Torsdag
Ankomst till Milano Malpensa flygplats
13 Transfer till Champoluc (2 timmar)
Promenad under eftermiddag
Middag på hotellet

Fredag
8,30 frukost
Packning av egen ryggsäck att ta med ombyte för natten samt matsäck
10,00 samling och avfärd med bussen till Saint Jacques (15 minuter)
Vandring till Lago Blu 2300 meter (cirka 2,5 timmar)
Pick-nick vid sjön
Vandring till byn Resy och Rifugio Ferraro (cirka 1,5 timme)
Relax på Rifugio (Yoga och meditation med Marta)
Middag
Övernattning i fina flerbäddsrum som är reserverade för oss (dusch i korridoren)

Lördag
8,30 Frukost på rifugio
Vandring tillbaka till Saint Jacques på en annan stig än den som vi gick igår
Lunch i Saint Jacques på restaurangen Fior di Roccia
Tillbaka till Champoluc och hotellet för relax
Middag på hotellet

Söndag
8,30 Frukost
Vandring till Laghi Pinter (cirka 4 timmar inklusive pick-nick)
15,30 Transfer till flygplatsen

Programförslag
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Contact

marta@thealps.com

phone +46 (0)8 556 976 10

mobile +46 (0)705 77 13

italy +39 347 99 88 404

Kontakt

marta@thealps.com

mobil +46 705 77 13 05

italien +39 347 99 88 404

linnea@thealps.com

mobil +46 703 01 70 16

italien +39 348 72 74 440


