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Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.se/resguider

• Val d’Isère • Chamonix • Innsbruck • Salzburg • Lugano • Venedig • Bologna • 
Milano • Rom • Kalabrien • 3 öar i Kroatien • Cypern • Istanbul • Sharm el-Sheikh 
• Hurghada • Kairo • Lanzarote • Kap Verde • Lissabon • Madrid • Barcelona • 
Paris • London • New York • San Francisco • Tokyo • Hongkong • Sydney...

www.dolomitisuperski.it
Allt om Dolomiti Superski-området. In-
teraktiva skidkartor, väder, turistinfo.

www.dolomitinordicski.com
Ny portal om längdskidåkning i Dolomi-
terna.

www.dolomiti.org/cortina
Utmärkt informationskälla för Cortina.

www.altabadia.com
Turistbyrån för Alta Badia har en bra sajt. 
Här hittar man information om Corvara 
och San Cassiano.

www.arabba.it
Information om Arabba för såväl vinter- 
som sommarsäsongen. 

Hit och hem
Italiens landsnummer är 
+39. För att ringa hem slår 
du +46 och sedan rikt-
numret utan första nollan. 
Obs: När man ringer till 

ett fast telefonnummer i 
Italien tar man inte bort 
första nollan. 

Polis & ambulans
112.

SOS International
Tel: +45 701 050 50.

Sveriges konsulat
Ligger i Venedig och har 
tel: +39 041 985 611.

Taxi
Finns flera bolag i områ-
det, exempelvis: 

Cortina: +39 335 
6371419, Corvara: +39 
335 7373981.

Vik 
här

5 telefonnummer

5 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad
DOLOMITERNA
✔ Skidfakta
✔ Orter
✔ Boende

✔ Lunch i backen
✔ After ski  
✔ Shopping

✔ Skidupplevelser
✔ Barnvänligt
✔ Praktiska fakta

publicerad
mars 2009
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LADDA HEM ÖVER 150 RESGUIDER

ITALIENSKA ALPERNA

Cortina • Arabba • Corvara • Canazei • San Cassiano
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Hänförelse är det bästa ord jag kan komma 
på. Dolomiterna är så intagande, så im-
ponerande och så gränslösa att det är 

omöjligt att inte drabbas av hjärtklappning när 
man nalkas området. Naturens vackraste arkitek-
tur, kallade Le Corbusier dessa berg, och när man 
ser de taggiga, rosa klipporna som tycks liksom 
brutalt framslitna ur jordens hjärta, kan man bara 
hålla med den fransk-schweiziske arkitekten. Fak-
tum är att liftfärderna ofta blir ett enda rabblande 
av superlativ.
Dolomiterna ligger i nordöstra Italien och 
hör till Sydtyrolen. Jag har i den här guiden valt 
att koncentrera mig på några av de orter som 
ingår i Dolomiti Superski. Skidsystemet Dolo-
miti Superski är ett av världens största med cirka 
1 200 km pist och 450 liftar. Med ett enda liftkort 
får man tillgång till hela systemet och backarna 
skulle förmodligen räcka för en månads varie-
rad skidåkning. Inom Dolomiti Superski finns allt 
från världscupsbackar som får håret att resa sig i 
nacken till flackare backar där man kan glida fram 
i solen. För den som gillar offpist finns, så länge 
snötillgången är god, otaliga möjligheter att bryta 
snöytan. 
Åker man inte utför, är längdskidåkning ett 
mycket intressant alternativ. Faktum är att de vid-
sträckta spåren runt Cortina d’Ampezzo saknar 
motstycke i Alperna. 
Och maten! Michelinstjärnorna lyser klart i 
Dolomiterna. I det här området finns den högsta 
koncentrationen av stjärnbeströdda restauranger 
i italienska alperna. Betänk till exempel att det i 

den lilla staden San Cassiano, med blygsamma 
700 invånare, finns inte mindre än två Michelin-
restauranger. Och vill man inte öppna plånboken 
för mycket är det inte svårt att hitta god pizza och 
matiga panini överallt. Faktum är att det är svårt 
att äta dåligt. 
Spännande är den ladinska kulturen som sätter 
stark prägel på såväl språk som just mat. Det la-
dinska språket är Europas minsta och talas av cir-
ka 30 000 personer i Dolomiterna. Får ni tid över, 
missa inte att besöka museet över ladinsk kultur i 
San Martino in Badia.
Ja, Dolomiterna är precis så bra som det låter. 
Så låt er hänföras ni också. 

Text: Karin Persson
guider@aftonbladet.se El & telefoni

Ingen adapter behövs. Många 
hotell har telefon på rummet, 
men det är dyrt. Det finns bil-
ligare internationella telefon-
automater. Mobilnätet fungerar 
bra och det blir billigast med en 
operatör som har avtal med ditt 
telefonbolag.

Internet
Hotellen har ibland trådlöst in-
ternet, ofta mot avgift. Internet-
kaféer finns på samtliga orter i 
guiden. Glöm inte att ta med ditt 
pass om du går på internetkafé, 
annars kan du bli nekad med 
hänvisning till italiensk lag. 

Öppettider
Butiker öppnar ofta vid klockan 
10 och stänger mellan klockan 
13 och 16 (tiderna kan variera), 
för att sedan hålla öppet till 19-
20-tiden. De flesta butiker har 
helt stängt på söndagar. Lunch 
(pranzo) serveras normalt från 
13-tiden och middag (cena) från 
20. I turistområden är restau-
rangerna dock ofta mer flexibla 
med dessa tider. 

Apotek
Apotek heter ”farmacia” och 
finns på alla orter i den här gui-
den. De har samma öppettider 
som butikerna. 

Dricks
Man behöver inte lämna dricks 
i Italien. På restauranger läggs 
oftast en mindre summa till för 
servizio eller coperto.

Pass
Ta med passet. Även om giltigt 
nationellt ID-kort fungerar är det 
fortfarande smidigare att använ-
da pass både på hotell och vid 
exempelvis bilhyra.

Pengar
Euro. 1 euro = 11,70 kr (mars 
2009). Bankomaterna accepterar 
de flesta bankkort. 

Klimat och säsong
Vintersäsongen varar mellan 
december och april. Hela liftsys-
temet är öppet från den 7 de-
cember och ska hålla öppet fram 
till mitten av april. Högsäsongen 
varar från jul till mitten av mars. 
Temperaturmässigt är det något 
kallare i december och januari. 
Sommarsäsongen i Dolomiterna 
är speciellt populär bland vand-
rare och cyklister. 

Språk
Italienska. I de orter som finns 
med i guiden talas också mino-
ritetsspråket ladinska, som är 
Europas minsta språk. Tyskan är 
dock väl utbredd i Dolomiterna.

Dricksvatten
Kranvattnet går i allmänhet att 
dricka, men är inte alltid gott. 
Flaskvatten finns att köpa över-
allt. 

Flyg
Flyget från Sverige tar ca 2,5 
timmar (beroende på flygplats).  
Till de närmsta flygplatserna hör 
Bolzano (ca 80 km), Innsbruck 
(ca 160 km), Venedig (ca 165 
km), München (ca 310 km) och 
Milano (ca 400 km). Smidigast 
resväg från Stockholm är direkt-
flyg med Ryanair till Venedig 
(Treviso). Priser från cirka 700 kr 
per person tur och retur.
S www.ryanair.com

Transfer & hyrbil
Lättaste sättet att ta sig till och 
från flygplatsen är att hyra bil. 
Det kan också vara skönt att ha 
bil om man vill göra utflykter. Av-
ståndet från till exempel Treviso 
(Venedig) till Dolomiterna är un-
gefär 17 mil, beroende på vilken 
ort man åker till. Hyrbil en vecka 
kostar från cirka 2 000 kr. 
S www.holidayautos.com

Busstransfer finns från Ber-
gamo till bland annat Corvara. 

Transfer till Cortina finns från Ve-
nedig (Marco Polo) och Treviso.
S www.terravision.eu

Ett alternativ är att boka trans-
fertaxi från flygplatsen. Prisex-
empel (max 4 pers) Treviso-Corti-
na: 180 euro, Treviso-Corvara: 
220 euro.
S www.daytransfer.it

Charter
Här följer exempel på bolag som 
finns representerade på orter in-
om Dolomiti Superski-systemet: 
Cortina med Sportresor och 
STS Alpresor, Arabba med Lion 
Alpin, Canazei med Lion Alpin, 
Nortlander och Ving (Lion Alpin 
har även charter till Alba och 
Campitello som ligger nära Ca-
nazei). Prisexempel: en vecka i 
Arabba med flyg från Arlanda 
och boende i trestjärnig lägen-
het (2 pers): 6 995 per person 
(jan-feb). En vecka i Cortina med 
flyg från Arlanda och boende i 
dubbelrum på trestjärnigt hotell: 

9 995 kr per person (mars).
S www.sportresor.se
S www.alpresor.se
S www.lionalpin.se
S www.nortlander.se
S www.ving.se/skidresor

Tåg
Från Venedig går ett lokaltåg till 
Calzalo in Cadore i närheten av 
Cortina. Resan tar cirka tre tim-
mar enkel väg och kostar cirka 8 
euro. Från stationen kan man ta 
sig vidare med taxi eller buss. In-
formation om tågtider och priser 
hittar man på: 
S www.trenitalia.it

På egen hand
Det funkar utmärkt att resa till 
Dolomiterna på egen hand. Med 
transferbuss, taxi eller hyrbil tar 
man sig till den ort man önskar. 
Skidpasset finns att köpa på 
plats. Det lokala bussbolaget 
heter SAD. Tidtabeller finns på 
orternas turistbyråer. 

5 x viktiga fakta

5 x resa hit & runt

5 x praktiska fakta
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Områden
Även om orterna i Dolomiti Su-
perski-systemet är ihopknutna 
av backar och liftar ligger de i oli-
ka dalar och områden. Detta kan 
ibland vara lite förvirrande när 
man söker information. Orterna 
i den här guiden ligger i följande 
områden: Corvara och San Cas-
siano hör till Alta Badia, Canazei 
till Val di Fassa medan Cortina 
d’Ampezzo och Arabba oftast 
hänvisas till med ortnamnet.  

Liftkort
Dolomiti Superski-passet ger dig 
tillgång till 1 200 kilometer pister 
och 450 liftar. En veckas liftkort 

för en vuxen kostar 205-233 
euro beroende på period (2008-
2009). 
S www.dolomitisuperski.com

Snö
Dolomiterna anses förhållande-
vis snösäkert. Om det trots allt 
skulle bli brist på snö används 
snömaskiner. Dessa har kapaci-
tet att fylla 90% av pisterna med 
snö.
 
Skidhyra
Skiduthyrare (eller bräda, car-
ving etc) råder det ingen brist på. 
Skidor + pjäxor kostar cirka 20 
euro för en dag, 60 euro för en 

vecka. Några uthyrare:
w Corvara: Sport Badia

Via Col Alt 10 och 59.
S www.sportbadia.it
w Arabba: Ski Service da Nico

Via Piagn 2.
S www.skiservicearabba.it
w Cortina: Snowservice
Har flera butiker i Cortina, bl a:

Via Marconi 14.
S www.snowservice.it
w Canazei: Noleggio Sci Canazei
I samma lokal som skidskolan. 

Streda del Piz 12.
S www.noleggioscicanazei.com

Skidskolor
För den som vill lära sig åka bätt-
re finns en rad alternativ. Några 
exempel:
w Corvara och San Cassiano: 
Alta Badia Ski
Privata skidlektioner från 37 euro 
i timmen i Corvara och 33 euro 
i timmen i San Cassiano. Även 
lektioner i snowboard.

Strada Burjè 8, Corvara, tel: 
+39 0471 836 126. Strada Su-
rega, San Cassiano, tel: +39 
0471 849 491.
S www.altabadiaski.com
w Canazei: Scuola Sci Canazei
Privatlektioner från 36 euro i tim-
men. Även skiduthyrning.

Streda del Piz 12, tel: +39 
0462 601 211.
S www.scuolascicanazei.com
w Cortina: Scuola Sci 
Snowboard Cortina
Privatlektioner från 40 euro i tim-
men. 

Corso Italia 67, tel: +39 0436 
2911.
S www.scuolascicortina.com 
w Arabba: Scuola Sci Arabba
Privatlektioner från 37 euro i tim-
men. Även kurser i offpist.

Passo Campolongo - Passo 
Pordoi, tel: +39 0436 79160.

Cortina d’Ampezzo
Cortina är lite av en filmstjärna 
bland skidorterna. Här har sce-
ner ur James Bond-filmen ”Ur 
dödlig synvinkel” spelats in, 
liksom komedin ”Rosa pantern” 
och ”Cliffhanger”. Naturscena-
riot är fantastiskt och de rosa 
klippformationerna påminner i 
sig lite om en filmkuliss. Orten är 
välbesökt av såväl italienska som 
utländska jetsettare, men låt 
inte detta avskräcka. Hotell och 
restauranger finns i alla prisklas-
ser, och pälsar och diamanter 
är trots allt bara en parentes i 
sammanhanget. Framför allt är 
skidåkningen av högsta kvalitet. 
Cortina ligger mellan Tofana-
massivet och Faloriaberget, vil-
ket ger oändliga valmöjligheter 
bara i Cortina med omnejd. 1956 
anordnades de Olympiska vin-
terspelen här så tröttnar man på 
skidor för en dag kan man alltid 
roa sig med att åka skridskor i 
den olympiska ishallen. 

Arabba
En stigande liten stjärna. Detta 
beror dels på att staden i sig 
är charmigare än många orter 
i Dolomiterna, men också att 
läget är utmärkt. Arabba ligger 
vid foten av Sellamassivet, om-
given av några av Dolomiternas 
finaste toppar. Orten ingår i den 
runda som kallas Sellaronda (se 
5 x skidupplevelser på sidan 11). 
Från Arabba tar man sig också 
lätt upp på glaciären Mamolada, 
Dolomiternas högsta berg (3 400 
m ö h). Området runt Arabba har 
lite tuffare backar och passar 
den som framför allt vill åka ski-
dor och njuta av naturen. 

Corvara
Corvara ligger i området Alta Ba-

dia och byn har ett förhållande-
vis stort utbud av restauranger 
och hotell. Läget är utmärkt och 
man befinner sig här mitt i Dolo-
miti Superski-området och Sel-
larondan. Från Corvara tar man 
sig med kabinlift lätt upp på Boé 
vars topp ligger på imponerande 
3 150 meter. Runt Corvara finns 
backar som passar alla: den 
svarta pisten från Boé tilltalar 
den vane åkaren, medan barnfa-
miljen hittar sina backar i direkt 
anslutning till byn. Kvällarna 
tillbringas på någon av de trev-
liga restaurangerna, varav flera 
erbjuder avsmakningsmenyer av 
lokal mat. I Corvara finns också 
några av de bättre förutsättning-
arna för nattliga nöjen. Här ligger 
en av alpernas bästa afterski-
barer, L’Murin, där stämningen 
är hög redan klockan 16.30. Vill 
man hålla igång längre in på 
natten har Hotel Posta Zirm en 
klubb. 

Canazei
Canazei ligger i Val di Fassa och 
omges av breda, kilometerlånga 
pister. Byn är familjevänlig och 
är en bra utgångspunkt för att 

ta sig vidare till mer utmanande 
backar. Även Canazei ingår i 
Sellarondan. Orten är välkänd 
för sina färgglada hus, som ser 
ut som de är hämtade direkt ur 
en saga. Trots byns begränsade 
storlek finns ett tillfredställande 
utbud restauranger och barer i 
staden. 

San Cassiano
700 invånare, två Michelin-
restauranger och traktens bästa 
ostar. I charmiga och oexploa-
terade San Cassiano kan man 
både äta gott och bo lyxigt. 
Orten passar kanske framför 
allt den som vill ha en stillsam 
vistelse med fokus på gott liv. 
Barnfamiljer trivs bra, då utbudet 
av snälla backar är ganska stort. 
Här ligger också en av Dolo-
miternas bästa kälkbackar. För 
den som vill ha mer avancerade 
åk är det lätt att ta sig vidare till 
sådana. Till exempel ligger den 
svarta mästerskapsbacken Gran 
Risa nära San Cassiano. Det är 
också nära till Armentarola, som 
är ett riktigt paradis för längd-
skidåkare. 

5 x skidfakta 5 x orter

Cortina är omtyckt av jetsettare och filmproducenter.

Dolomiterna anses vara förhållandevis snösäkert.



6 DOLOMITERNA

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fler guider • vädret • 

7Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fler guider • vädret • 

De flesta hotellen har öppet 
såväl vinter som sommar. Pris-
skillnaden mellan säsongerna är 
ofta ganska stor. Observera att 
det är vanligt att priserna inklu-
derar halvpension. Vill man bara 
ha frukost, kontakta hotellet för 
prisuppgift. Tänk också på att 
många hotell sätter som villkor 
att man stannar minst tre dagar. 
Priserna nedan avser vintersä-
songen. För att söka boende, 
även i lägenhet, rekommenderas 
den här sajten:
S www.dolomitisuperski.com

Cortina: Palace Hotel 
Cristallo
Ett av de första stora hotellen 

som byggdes i Dolomiterna. 
Året var 1901 och i dag är Palace 
Hotel Cristallo lika klassiskt som 
rutorna i en Burberryrock. Den 
lyxiga men raffinerade miljön 
har närmast blivit en symbol för 
Cortina, och hotellet har utsetts 
till såväl Italiens som Europas 
bästa skidresort. Här finns ett 
välutrustat spa och restaurangen 
La Veranda har en glasvägg som 
erbjuder ett fantastiskt panora-
ma över det mäktiga Tofanamas-
sivet. Dubbelrum med frukost 
från 500 euro/natt. 

Via Menardi 42,
tel: +39 0436 881 111.

S www.cristallo.it

Cortina: Hotel de la 
Poste
Ett annat klassiskt lyxalternativ, 
och ett säkert val när det kom-
mer till service och faciliteter. 
Hotellet har funnits sedan 1835 
och stilen kan snarast beskrivas 
som pampig fjällstuga. Namnet 
Hotel de la Poste härrör från ti-
den då hotellet var ett övernatt-
ningsstopp för de som körde 
posttransporterna. Gästerna be-
finner sig mitt i smeten i Cortina, 
vilket innebär att avståndet till lif-
tarna är lite längre. Detta är dock 
inget problem då skidbussen går 
precis utanför. Dubbelrum med 
frukost från 200 euro/natt.

Piazza Roma 14,

Arabba: Hotel Evaldo
Gästvänligt hotell där man får 
mycket för pengarna. Hotellet 
har en spa-avdelning med bland 
annat pool, jacuzzi och bastu. 
Rummen har internetuppkopp-
ling. Genom hotellet kan man 
även hyra lägenheter i centrala 
Arabba. Dubbelrum från 74 
euro/person och natt inklusive 
halvpension. 

Via Mesdì 3,

tel: +39 0436 791 109.
S www.hotelevaldo.it

Canazei: Hotel Croce 
Bianca
Populärt hotell med centralt 
läge. Hotellet har satsat på sitt 
spa och man kan välja mellan ett 
stort urval massage och kropps-
behandlingar. Dubbelrum från 
64 euro/person inklusive halv-
pension och fri tillgång till spa. 

Strèda Roma 3,
tel: +39 0462 601 111.

S www.hotelcrocebianca.com

Cortina d’Ampezzo: 
Hotel Meublè Oasi
Ett charmigt och lite billigare al-
ternativ. Bed & Breakfast med tio 
rum och centralt läge vid kabin-
liften Faloria. Dubbelrum från 
310 euro/person och vecka. 

Via Cantore 2,

5 x lyxboenden

5 x lite billigare boenden

tel: +39 0436 4271.
S www.delaposte.it

Corvara: Hotel La Perla
Söker du ”mysa framför brasan-
lyx” är det här rätt hotell. För-
utom en fantastisk atmosfär 
och ett lyxigt spa finns här en 
av Dolomiternas bästa restau-
ranger. La Stüa de Michil har en 
Michelinstjärna och lever upp till 
sitt rykte. Hotellet driver också 
L’Murin, som bjuder på den livli-
gaste afterskin i området. Hotel-
let har ett centralt läge vid kabin-
liften till Col Alto. Dubbelrum 
från 198 euro/person och natt 
inklusive halvpension. 

Strada Col Alt 105,

tel: +39 0471 831 000.
S www.hotel-laperla.it

Corvara: Posta Zirm 
Hotel
Lite trendigare alternativ i lyx-
klassen för den som vill bo 
bekvämt och ha tillgång till en 
utmärkt restaurang och spa-
behandlingar. Centralt läge vid 
kabinliften till Col Alto. Prisvärda 
all inclusive-erbjudanden i bör-
jan och slutet av säsongen (se 
hemsidan). Dubbelrum från 138 
euro/person och natt med halv-
pension.

Strada Col Alt 95,
tel: +39 0471 836 175.

S www.postazirm.com

San Cassiano: Rosa 
Alpina Hotel & Spa
Familjedrivet lyxhotell där bad-
lakanen beskrivs som ”oversi-
zed” och kuddarna är antialler-
gena. Flera av rummen har öp-
pen spis. Hotellet ligger centralt 
och dess restaurang St Hubertus 
kan skryta med två Michelin-
stjärnor. Är man sugen på en 
riktig alpklassiker bokar man 
bord i den mysiga fonduerestau-
rangen. Dubbelrum med frukost 
från 465 euro/natt.

Strada Micura de Rü 20,
tel: +39 0471 849 500.

S www.rosalpina.it

tel: +39 0436 862 019.
S www.hoteloasi.it

Corvara: Hotel Bel Sit
Populärt och trevligt med res-
taurang, bar och spa-avdelning. 
Superior-rummen har internet-
uppkoppling. Avståndet till lif-
tarna är cirka 800 meter, men 
skidbussen stannar precis utan-
för hotellet. Dubbelrum från 60 
euro/person och natt inklusive 

halvpension.
Str Punt da Bos 20,
tel: +39 0471 836 001.

S www.belsit.it

San Cassiano: Hotel 
Armentarola
Inte det allra billigaste alternati-
vet men värt pengarna. Fräscha 
rum med fin utsikt, tillgång till 
pool och spa samt en riktigt fin 
restaurang. Barnvänligt med 

lekpark och speciell ”gourmet-
barnmeny”. Dubbelrum från 110 
euro/person och natt inklusive 
halvpension. 

San Cassiano,
tel: +39 0471 849 522.

S www.armentarola.com

Rosa Alpina Hotel & Spa.Poolen på Hotel Evaldo.
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Freeride
Vill man utnyttja de oändliga 
möjligheterna till offpiståkning i 
området men känner sig osäker 
på teknik och områden är det 
lämpligt att börja åka ut tillsam-
mans med erfarna instruktörer. 
Alta Badia Guides anordnar kur-
ser i freeride och varje måndag 
hålls en introduktionskurs som 
kostar 85 euro per person för en 
heldag. Kursen utgår från Cor-
vara.

Str. Col Alt, Corvara, 
tel: +39 0471 836 898.

S www.altabadiaguides.com

Freeride med 
helikopter i Cortina
Heliski kallas den här adrenalin-
stinna upplevelsen. Deltagarna 
fraktas upp med helikopter för 
att nå de bästa nedfarterna. En 
guide lotsar sedan nedför ber-
get. Pris vid förfrågan.

Corso Italia 69/a,
tel: +39 0436 868 505.

S www.guidecortina.com

Längd i Cortina
Fem kilometer norr om Cortina 
ligger detta välkända längdåk-
ningscenter. Spåren som går ge-
nom ett varierat landskap längs 
den nedlagda järnvägen mel-
lan Cortina och Dobbiaco sak-
nar motstycke i alperna för sin 
skönhet. Här finns 30 km spår 
av högsta kvalitet som går över 
gamla järnvägsbroar, genom 
tunnlar och förbi frusna sjöar. 
Det går att komma till centret 
med skidbuss från Cortina. Ski-
dor finns att hyra på plats. Det 
går även att ta lektioner. 

Via dei Campi 8,
tel: +39 0436 2848.

Längd i San Cassiano
Tre kilometer från San Cassiano 

utgår det här spåret som sträck-
er sig en och en halv mil genom 
skogen. Spåret går nedanför 
bergen Conturines, Lavarella 
och Settsass och där det startar 
finns ett välutrustat center med 
omklädningsrum, skidskola, 
uthyrning av utrustning och en 
bar. Längdpisten passar såväl 
klassisk stil som fristil och det 
finns olika svåra rundor.

Centro Fondo Alta Badia di 
San Cassiano, 

Armentarola/Sarè, 
tel: +39 0471 849610.

Nattskidåkning
Inom Dolomiti Superski finns 
det tio liftar som håller öppet för 
kvällsskidåkning fram till klock-
an 22. Vissa håller öppet fram till 
23.30. Kontakta det lokala turist-
kontoret för information om vad 
som gäller på just din ort. 

10 x freeride, längd & annat kul
Snow rafting
Tänk dig rafting på snö i stället 
för på vatten. Ja, det är precis 
lika galet som det låter. Det här 
är en gruppsport som går ut på 
att ta sig nedför pisten i en stor 
gummibåt. Är ni ett större gäng 
som är sugna på en adrenalin-
kick är detta aktiviteten att 
prova. 

Cortina Adrenalin Center,
tel: +39 333 3309 603.

S www.adrenalincenter.it

Trekking med snöskor
Med snöskor är det möjligt att 
röra sig i naturen utan skidor 
även på vintern. Denna aktivitet 
är både rolig och fysiskt utma-
nande. ”Ciaspes” kallas snöskor-
na på lokal dialekt. Exkursioner 
anordnas bland annat av Alta 
Badia Guides.

Str. Col Alt, Corvara, 
tel: +39 0471 836 898.

S www.altabadiaguides.com

Kälke i Cortina
Det finns fler än ett sätt att ta sig 
nedför pisterna. Kälke är ett av 
dessa. I Cortina anordnas bland 
annat midnattsturer med kälke 
där man, om vädret tillåter, stan-
nar och tittar på stjärnorna på 
Cortinas Observatorium. 

Cortina Adrenalin Center,
 Loc. Ronco, lift ”S”, 
tel: +39 333 3309 603.

S www.adrenalincenter.it

Snömeditation
Att under semestern ägna sig åt 
meditation i olika former är nå-
got som de senaste åren blivit 
allt mer populärt. Det är svårt 
att tänka sig en bättre plats för 
meditation än bergslandskapet i 
Dolomiterna. I Selva Val Gardena 
kan man delta i meditations-
promenader där man lyssnar till 

tystnaden och vandrar mellan de 
snötyngda granarna. Promena-
derna, som leds av en medita-
tionsguide och är privata (dock 
minst 2 deltagare), äger rum två 
gånger om dagen, en tur på för-
middagen och en på eftermid-
dagen. Meditationen kostar 30 
euro per person om man är två 
deltagare.

Dolomiti Adventures, 
Via Meisules 242, 
Selva Gardena,
tel: +39 0471 770 905.

Slädhundsskola
Lär dig tekniken att köra släde 
med hund i Cortina. Ring för pri-
ser och mer info.

Daniele Rao,
tel: +39 339 1680 962.

Börja åk freeride med en erfaren instruktör. Längdåkning med tjusiga kulisser. Tuff trekking med snöskor. Riktiga slädhundar hittar du i Cortina.
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ITALIEN

ÖSTERRIKE

VENEDIG

Belluno 

San Martino 
in Badia 

CORTINA D’AMPEZZO
Scuola Sci Snowboard Cortina (skidskola), Centro 
fondo a Fiames (längdåkning), kälke, Freeride,släd-
hundskola, vinprovning, Ciasa de ra Regoles 
(museer), La Parrocciale SS. Filippo e Giacomo-kyrkan

CORVARA
Alta Badia Ski (skidskola), 
Wellness-Farm (spa)

SAN CASSIANO
Alta Badia ski (skidskola), kälkåkning,
Centro fondo Alta Badia (längdåkning)

ARABBA
Scuola Sci Arabba (skidskola)

CANAZEI
Scuola Sci Canazei 
(skidskola)

Pordenone 

Calzalo in Cadore 

Malga  
Ciapela 

Marmolada 

Vicenza 

Trento 

Padova 

A4 
A27 

A22 

SS48 

L‘Murin, Hotel Posta Zirm 

Palace Hotel Cristallo, Hotel de  
la Poste, Hotel Meublé Oasi 

LP 26, Clipper Bar, Bilbò Club, 
VIP Club 
Corso Italia, Panificio Alverà 

Pasticceria Lovat 

Hotel La Perla, Hotel Bel Sit 
Posta Zirm, Boé 

Sport Badia, Caprize 

Hotel Croce Bianca 

Rosa Alpina Hotel & Spa, 
Hotel Armentarola 

Hotel Evaldo 

S:t Hubertus, Rifugio 
Scotoni Hütte 
Formaggio del Lüch 
da Pcei 

Anna & Leone, Il Meloncino  
Al Camineto, Rifugio Averau, 
Rifugio Albergo Faloria 

CORTINA D’AMPEZZO
Scuola Sci Snowboard Cortina (skidskola), Centro 
fondo a Fiames (längdåkning), kälke, Freeride,släd-
hundskola, vinprovning, Ciasa de ra Regoles 
(museer), La Parrocciale SS. Filippo e Giacomo-kyrkan

CORVARA
Alta Badia Ski (skidskola), 
Wellness-Farm (spa)

SAN CASSIANO
Alta Badia ski (skidskola), kälkåkning,
Centro fondo Alta Badia (längdåkning)

L‘Murin, Hotel Posta Zirm 

Palace Hotel Cristallo, Hotel de  
la Poste, Hotel Meublé Oasi 

LP 26, Clipper Bar, Bilbò Club, 
VIP Club 
Corso Italia, Panificio Alverà 

Pasticceria Lovat 

Hotel La Perla, Hotel Bel Sit 
Posta Zirm, Boé 

Sport Badia, Caprize 

Rosa Alpina Hotel & Spa, 
Hotel Armentarola 
S:t Hubertus, Rifugio 
Scotoni Hütte 
Formaggio del Lüch 
da Pcei 

Anna & Leone, Il Meloncino  
Al Camineto, Rifugio Averau, 
Rifugio Albergo Faloria 

Al Table 
Café Peter 

San Martino 
in Badia 

ARABBA
Scuola Sci Arabba (skidskola)

CANAZEI
Scuola Sci Canazei 
(skidskola)

Calzalo in Cadore 

Malga  
Ciapela 

Marmolada 

Hotel Croce Bianca 

Hotel Evaldo 
Al Table 
Café Peter 

= hotell 

= restaurang 

= bar 

= shopping 

= kafé 

Rom 

ITALIEN 

Väder
Dags-
temperatur 
och centi-
meter ne-
derbörd per 
månad.

0 3 8 13 17 20 22 22 18 13 6 2 Trento
0 0 2 8 15 19 21 20 14 8 3 0 Stockholm
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4 3 3 3 3 5 7 7 6 5 5 5 Stockholm
4 5 7 8 10 10 9 9 9 11 10 6 Trento

Jag förstår inte. 
– Non capisco.
Var är…? 
– Dove si trova…?
Hur mycket kostar det? 
– Quanto costa?
Notan, tack. 
– Il conto, per favore.
Vad är klockan? 
– Che ore sono?

Minilexikon

Så mycket kostar:
Öl, 33 cl: 3 euro.
Espresso: 1 euro.
Big Mac: 2,5 euro.
Taxi 3 km: 7 euro.
Cd-skiva: 15 euro. 

Priskoll

Sellaronda
Det här är en klassisk runda som 
går runt Sellamassivet. Sellaron-
da anses vara en av alpernas 
finaste skidupplevelser. Längs 
sträckan passerar man bland an-
nat Arabba, Canazei, Alta Badia 
med Corvara och Val Gardena. 
Rundan bjuder på fantastiska na-
turscenarion. Sellaronda är gan-
ska krävande och passar framför 
allt medelgoda och vana åkare. 
Se till att inte komma iväg senare 
än 10 på morgonen, helst ännu 
tidigare. Sista passet måste nås 
innan 15.30 annars missar man 
sista liften som stänger runt 16-
16.30.

Marmolada
Glaciären Marmolada är Dolo-
miternas högsta topp och en 
skidupplevelse man sent glöm-
mer. Färden upp med lift börjar 
i Arabba och går via Malga Cia-

pela. Högsta punkten är Punta 
Rocca (3 269 meter över havet), 
men vill man inte åka uppe på 
glaciären kan man välja att ta 
liften till Passo Padon (2 300 
meter) och sedan ta sig ned mot 
Arabba. Vid sämre väder är liften 
inte öppen den sista biten upp 
på glaciären. 

Porta Vescovo
En liftresa upp från Arabba har 
man ett område vars panorama 
slår det mesta. I ryggen har 
man glaciären Marmolada och 
framför sig Arabbas och Sellas 
pister. Efter något av en trans-
portsträcka delar sig backen i två 
röda pister, Ornella och Salere, 
som båda är mycket fina och 
värda en åktur var och en för 
sig. Dessa delar sig sedan i olika 
pister, bland annat ett par svarta 
varianter. 

Gran Risa
Den här världscupbacken an-
ses vara en av Dolomiternas 
häftigaste. Den svarta pisten är 
cirka 1,2 kilometer och har bitvis 
en lutning på 53 %. Färden går 
genom skogen och då backen 
ligger i skugga större delen av 
dagen är den nästan alltid täckt 
av isiga partier. Det här är en ut-
maning som får de mest erfarna 
åkarna att hålla andan från bör-
jan till slut. Nedfarten börjar vid 
Piz La Ila och slutar i byn La Villa. 

Armentarola
Om man från Cortina åker från 
Passo Falzarego med liften till 
Lagazuoi kommer man till Ar-
mentarolapisten som är en av 
Dolomiternas längsta och vack-
raste. Den leder ned mot Alta 
Badia och erbjuder fantastisk 
utsikt och varierad åkning.

5 x skidupplevelser
Dolomiterna bjuder på många vackra naturscenarion.
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Boé (ca 2 000 m)
Ovanför Corvara ligger den höga 
toppen Boé och halvvägs upp 
ligger en restaurang med fantas-
tisk utsikt. Passar mulnare dagar 
när man inte vill sitta utomhus. 
Panoramafönstret sträcker sig 
längs hela sidan av restaurang-
en. God salsiccia med timjan-
slungad potatis. 

Ovanför Corvara, kabinlift upp 

mot Boé.

Rifugio Averau, Cortina 
(2 413 m)
Populärt ställe som drivs av 
det hängivna paret Paola och 
Sandrone. Averau ligger mitt i 
backen men kan också nås till 
fots om man tar Giau-liften. Från 
restaurangen har man en fabulös 
utsikt över Civetta och Marmo-

lada. Pastan är ljuvlig och precis 
vad man behöver när knäna bör-
jar bli darriga.

Forcella Averau, 
tel: +39 0436 4660.

Rifugio Albergo Faloria 
(2 123 m)
Rifugio Faloria ligger i direkt an-
slutning till kabinbanan Faloria 
från Cortina. Lokalt och rustikt 

Arabba: Pizza på 
Al Table
Urvalet av restauranger är inte 
så stort i Arabba men en riktigt 
bra pizza behöver man inte leta 
länge efter. På familjedrivna Al 
Table är pizzorna många och sto-
ra och priserna modesta. De dy-
raste pizzorna kostar runt 8 euro 
så räkna med drygt en hundring 
för en pizza och en öl. 

Frazione Arabba 12,
tel: +39 0436 79302.

Cortina: Il Meloncino 
Al Camineto
Strax utanför Cortina, nedanför 
berget Tofana, ligger Il Melon-
cino. I restaurangen, som ser ut 
som en stor alpstuga, håller sig-
nora Lina uppmärksamt koll på 
sina gäster. Missa inte att smaka 
risotton och det grillade köttet. 
Till efterrätt är blåbärssorbet 
med anis en favorit. Perfekt ställe 
att äta på om ni är ett stort gäng. 
Restaurangen har en enorm ter-

rass med utsikt över de vackra 
omgivningarna.

Località Rumerlo Cortina 
d’Ampezzo,

tel: +39 0436 4432.

Cortina: Anna & Leone
Även om maten kommer från en 
helt annan del av Italien, näm-
ligen Sardinien, är detta en av 
Cortinas trevligaste restauranger 
med såväl plånboksvänlig meny 
som trevlig atmosfär. Boka helst 

5 x äta gott

5 x lunchställen på över 2 000 meters höjd

bord, då detta ställe är populärt. 
Via Alverà 112,
tel: +39 0436 2768.

Corvara: Posta Zirm
Prisvärda fasta menyer med 
både lokal och italiensk mat. För 
28 euro per person får man fyra 
rätter, ett glas vin, vatten, kaffe 
och generöst med grappa. Vissa 
dagar serveras en meny med 
typiskt ladinska rätter (lokalt 
kök) för samma pris. Köttet är 

utmärkt. Trendig miljö med stil-
rena möbler och brasor på stora 
plattskärmar. 

Strada Col Alt 95,
tel: +39 0471 836 175.

S www.postazirm.com

San Cassiano: 
St. Hubertus
Den lilla byn San Cassiano har 
flera utmärkta restauranger och 
St. Hubertus är faktiskt en av de 
bästa i hela Dolomiterna. Sina 

två Michelinstjärnor har restau-
rangen, som ligger i Rosa Alpina 
Hotel, gjort sig väl förtjänt av. 
Kocken Norbert Niederkofler 
trollar i köket och brukar sitt 
motto: ”Den som känner natu-
ren, har inget behov av recept”. 
Unna er ett besök här om ni är i 
trakten, men boka bord i förväg.

Strada Micura de Rü 20,
tel: +39 0471 849 500.

kök och givetvis…en makalös 
utsikt.

Tel: + 39 0436 2737.

Club Morizino, Piz La 
Ila (2 100 m)
Populär, lite finare backrestau-
rang ovanför byn La Villa. Ut-
märkt spagetti med köttragu 
(cirka 8 euro) och oväntat myck-
et fisk på menyn. Det är inte 

ovanligt att se italienska lunch-
sällskap plocka in en hummer 
och en flaska champagne, men 
det funkar också bra att stövla in 
och beställa en pasta. Inglasad 
veranda med fin utsikt. Morizino 
serverar även middag och har af-
terski och klubb. 

Piz La Ila, La Villa.
S www.moritzino.it

Rifugio Scotoni Hütte 
(1 985 m)
Ok, det här är inte riktigt på 
2 000 m ö h, men vad gör det när 
man kan äta alpernas bästa gril-
lade kött och matig polenta med 
svamp. Det här är stället att ta 
långlunch på. 

Val di Lagazuoi, ovanför San 
Cassiano.

Njut av en välförtjänt lunch i backen. Backrestaurang ovanför Arabba. Rifugio Scotoni serverar god polenta med svamp. Avsluta med en söt strudel di mele.
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Canazei: Deodat
Efter midnatt är Deodat stället 
som gäller i Canazei. Claudio och 
Augusto, som under sommaren 
driver en klubb i Rimini-trakten, 
vet vad de sysslar med och har 
sedan flera år lockat ut de mest 
partysugna skidåkarna på dans-
golvet. 

Via Dolomiti 5.

Cortina: Bilbò Club
Sedan 1970 har den här klub-
ben varit nattens salong för såväl 
VIP-klientel som vanliga dödliga. 
Mer champagne än öl i baljor. 
Mer rosa dansgolv än furuinred-
ning. 

Largo delle Poste 7,
tel: +39 0436 5599.

Cortina: VIP Club
Sobert och genomtänkt på den-
na restaurang/bar/klubb, som 
ligger i Hotel Europas lokaler i 
centrala Cortina. Även om nam-
net kan tyckas något krystat le-
ver VIP Club faktiskt upp till sina 
ambitioner att vara en mötes-
plats för gräddan. I de vita sof-
forna syns inte sällan kändisar 
sippa cocktails. 

Corso Italia 207,
tel: +39 0436 3221.

Corvara: Hotel Posta 
Zirm’s Taverna
När borden dukats av och natten 
sänker sig höjs ljudvolymen på 
Hotel Posta Zirm’s bottenvåning. 
Mycket bra service i baren som 

serverar utmärkta cocktails. 
Strada Col Alt 95,
tel: +39 0471 836175.

S www.postazirm.com

La Villa: Club Morizino
After ski och klubb på hög höjd. 
Ovanför den lilla staden La Villa 
ligger Morizino som under da-
garna är en trevlig lunchrestau-
rang. På kvällarna förvandlas 
stället först till after ski-bar och 
sedan till klubb. Man tar sig upp 
med kabinliften från La Villa, dit 
man tar sig med bil eller buss. Li-
te knepigt men väl värt besväret. 

Piz La Ila.
S www.moritzino.it

5 x ännu senare på kvällen

Arabba: Café Peter
Mitt i Arabba ligger detta kafé/
bar som passar för såväl frukost 
som after ski. Stor fin terrass 
som på somrarna förvandlas till 
ett trevligt utrerum. När liftarna 
stänger i Arabba är Café Peter 
målet för glada skidåkare av alla 
nationaliteter. 

Via Mesdi.

Canazei: Husky
Samlingspunkt för såväl skid-
instruktörer som törstiga åkare. 
Bred variation på musiken, ur 
högtalarna strömmar allt från 
hiphop till rock. Den obligatoris-
ka allsången uteblir sällan under 
högsäsong, men det här är stäl-
let som lockar även en lite äldre 
publik. Restaurang finns. After 
skin övergår så småningom i 
pub och mest fart på dansgolvet 
är det mellan klockan 22 och 24.

Via Roma 7.

Corvara: L’Murin
Ett av de italienska alpernas roli-
gaste hak ligger i en gammal hö-
lada. Hög stämning, strobelam-
por, rökmaskin och tysk techno 
som får kristallkronan i taket att 
gunga. Med andra ord: pålitlig 
after ski. L’Murin ligger i direkt 
anslutning till backen i Corvara. 
För den som är hungrig efter en 
lång dag i backen rekommende-
ras de matiga panini som går att 
beställa i baren. 

Hotel La Perla, Str Col Alt 105,
tel: +39 471 831 000. 

Cortina: LP 26
I Cortina består after skin mindre 
av gigantiska ölglas, umpa-um-
pa-musik och raj-raj och mer av 
vin och snygga kläder. Pjäxorna 
knäpps av och svettiga under-
ställ lyser med sin frånvaro. LP 
26 är en ganska nyöppnad bar 
som förutom gott vin även ser-

verar bra kötträtter. Restaurang-
en är specialiserad på salami och 
prosciutto från Friuliregionen 
och på menyn hittar man delika-
tesser som vildssvinssalami. 

Largo delle Poste 26,
tel: +39 0436 862 284. 

Cortina: Clipper Bar
Ett oändligt urval öl och trendig 
atmosfär. Clipper Bar är ett av 
favorithaken i Cortina. 

Largo delle Poste,
tel: +39 0436 867 999.

5 x after ski

Canederli
Italiensk knödel bestående av 
en deg av bröd, mjölk och ägg 
(ibland används polenta i stället 
för bröd), ofta smaksatt med lite 
fläsk eller pancetta eller ost och 
persilja. Knödel görs också på 
söt deg. Smaksättningen görs då 
med till exempel plommon och 
knödeln serveras som efterrätt. 

Turtres
Friterat bröd med ricotta, spenat 
och surkål i. Förr i tiden var tur-
tres lyxmat som serverades på 

lördagar som belöning efter en 
hård arbetsvecka. I dag serveras 
de delikata bröden mest som till-
behör till soppor. 

Minestra d’orzo
Smakrik soppa gjord på korn-
gryn. Trots att beskrivningen kan 
låta lite trist är den här soppan 
en riktig delikatess som värmer 
gott efter en dag i skidbacken. 

Strudel di mele
Äppelstrudeln är otroligt om-
tyckt i Tyrolen och kan nästan 

anses vara lite av en standard-
efterrätt. Kombinationen av mör-
deg och söta äpplen passar bra 
med vaniljsås eller glass. 

Bombardino
Värmande dryck som dricks i 
italienska skidorter och består av 
äggtoddy, whisky och kaffe. Ib-
land innehåller den i stället rom 
eller konjak. Dess värmande och 
stärkande egenskaper har givit 
den namn efter sprängmedlet.

5 x lokala specialiteter
Turtres var lyxmat förr i tiden.

L’Murin har pålitlig after ski.
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Snödagis
Det finns ett stort utbud snö-
dagis i Dolomiterna. Mer än att 
lämna bort barnen handlar det 
om att de får lära känna andra 
barn och leka i snön. För de allra 
minsta står just snölekar i fokus 
medan de lite äldre kan kombi-
nera lek och skidlektioner. Ofta 

ingår lunch. Både i Corvara och 
Canazei ligger dessa dagis i di-
rekt anslutning till backen. 

Barnvänliga backar
Socrapes-pisten, i direkt anslut-
ning till Cortina, är perfekt för 
familjen som vill ha lite enklare 
backar. 

Snövit och de sju 
dvärgarnas magiska hus
Finare omgivningar för en lek-
park får man nog leta länge efter. 
I Malga Ciapela på Marmolada-
glaciärens sida ligger denna fullt 
utrustade lekpark som barnen 
inte kommer att glömma i första 
taget. 

5 x barnvänligt

Corvara: Sport Badia
Välsorterad och servicesmart 
sportbutik med det mesta inom 
skidutrustning. Sport Badia hyr 
även ut utrustning och utför 
reparationer. I märkesutbudet 
finns Craft, Carhartt, Paul Frank 
och Puma. Sport Badia har två 
butiker i Corvara. 

Via Col Alt 10 och 59.

Corvara: Caprize
Mycket välsorterad butik med 
lokala produkter. Till favoriterna 
hör det oändliga urvalet örtteer 
och polentablandningarna med 
svamp i, men här finns allt från 
salami till choklad och vin. Äga-
rinnan är mycket dedikerad och 
berättar gärna om produkterna, 
som samtliga kommer från trak-

ten.
Strada Col Alt 96. 

Cortina: Corso Italia
Dolomiternas mest fashionabla 
shoppinggata. Mycket smycken 
och pälsar men även vanliga 
klädbutiker som Sisley och Top 
Shop. På Corso Italia 40 hittar 
man La Cooperativa di Cortina, 

5 x shopping
ett minivaruhus med flera bra 
butiker. Här finner man bland an-
nat en deli som kan plocka ihop 
välfyllda picknickkorgar för en 
lunch utomhus. 

Cortina: Panificio 
Alverà
Att köpa bröd är en fröjd på Al-
verà, vars sortiment omfattar 35 

olika sorters bröd och perfekta 
hembakta grissini. Prova det lo-
kala fullkornsbrödet puccia med 
bacon i eller ostfylld knödel, som 
funkar bra som lunch. 

Corso Italia 191.

San Cassiano: Formag-
gio del Lüch da Pcei 
Missa inte den här butiken på 

Strada Pecëi 17 om du är i San 
Cassiano. Här produceras och 
säljs områdets bästa ost. I sor-
timentet finns även salami, 
marmelader, olja, vinäger och 
honung. Fina presentförpack-
ningar. 

Produkterna finns även att 
köpa i en liten butik i Corvara på 
Strada Col Alt 40.

Malga Ciapela, lift från Arabba.

Åka kälke
Det finns ett antal pister anpas-
sade för kälkåkning. Man kan 
ofta hyra kälkar där man hyr van-
liga skidor. En mycket fin kälk-
backe går från Piz Sorega ned 
mot San Cassiano. 

Häst och släde
Från den lilla staden La Villa 
utgår dagligen en slädtur till 
Corvara och sedan tillbaka till 
La Villa. Turen, som till stor del 
går genom skogen, tar cirka två 
timmar och uppskattas såväl av 
barn som av vuxna. Turen avgår 
dagligen mellan klockan 10 och 

16 från Hotel Christiania i La Vil-
la. Kontrollera gärna tid och plats 
med turistbyrån först. 

Strada Colz 109,
tel: +39 338 1734235.

Fashionabla shoppinggatan Corso Italia i Cortina. Det finns ett stort utbud snödagis i Dolomiterna.
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Vinprovning i Cortina
Sedan 1965 har Enoteca i Corti-
na varit ett nav för den som upp-
skattar fina viner. Atmosfären är 
vänlig och paret Rita och Girola-
mo (kallas för Gerry) Gaspari vet 
hur man tar hand om sina gäster. 
Vinbarens källare är en riktig 
skattkammare med ett oändligt 
urval viner, såväl italienska som 
utländska. Till vinet serveras 
oemotståndliga aptitretare. 

Via del Mercato 5.

Varm choklad i Cortina
När man är i Cortina får man inte 
missa att avnjuta en kopp varm 
choklad på något av de mysiga 
kaféerna på Corso Italia. Utmärkt 
sådan serveras på Pasticceria 
Lovat, där varm choklad med 
vispgrädde ackompanjerat av en 
bit cheesecake med pinjenötter 
blir till en hel måltid.  

Pasticceria Lovat,
Corso Italia 65.

Skridskor i Cortina
Cortinas ishall – Stadio Olimpico 
del Ghiaccio – byggdes 1965 för 
att hysa de olympiska grenarna 
på is. Hallen är renoverad och 
erbjuder nu skridskoåkning för 
allmänheten, både under tak 
och utomhus. Instruktörer och 
uthyrning av utrustning finns. 
Förutom skridskor har hallen fina 
curlingbanor och ishallen anord-
nar såväl lektioner som tävlingar 
för turister. År 2010 ska världs-
mästerskapen i curling för herrar 
hållas här.

Via A. Bonacossa 1.

Spabehandling i 
Corvara
Efter en dag med frusna fingrar 
och stela ben kan en spabehand-
ling sitta fint. På Wellness-Farm 

på Hotel Posta Zirm i Corvara 
finns ett mycket fint feng shui-
inspirerat spa. I utbudet hittar 
man bland annat den tyrolesiska 
behandlingen ”halmbad”. Öp-
pet för alla men tidsbokning är 
nödvändigt. 

Strada Col Alt 95,
tel: +39 0471 836 175.

S www.postazirm.com

Matlagningskurs 
utanför Badia
Det lokala köket i Dolomiterna är 
en ren hyllning till smaklökarna. 

En minnesvärd upplevelse kan 
därför vara att gå en kurs i la-
dinsk matlagning. På lantgården 
Maso Sotciastel, två kilometer 
från Badia, håller kocken Erica 
ordning i köket. Kursen är tre 
timmar lång och kostar 12 euro 
per person (max fyra deltagare 
åt gången). Det här är också ett 
sätt att kombinera matlagning 
med en rolig utflykt. Boka ge-
nom turistbyrån. 

Associazione Turistica 
dell’Alta Badia,

tel: +39 0471 847 037. 

5 x annat att göra
Museo della Grande 
Guerra, Marmolada
Europas högst belägna museum 
ligger precis vid kabinliften Se-
rauta på 2 944 meters höjd. Mu-
seet är tillägnat minnet av de sol-
dater som stred här i den konflikt 
som pågick mellan Italien och 
Österrike-Ungern under åren 
1915-1918. Speciellt fascineran-
de är modellerna och fotona av 
det system av istunnlar som sol-
daterna skapade i glaciären för 
att skydda sig. Museet är öppet 
varje dag mellan 9.30 och 15.30 
och inträdet är gratis.

Malga Ciapela, vid liften.

Museo Ladin, San 
Martino in Badia
30 000 personer talar fortfa-
rande ladinska i Dolomiterna. 

Ladinskan är Europas minsta er-
kända språk, och det är faktiskt 
erkänt som myndighets- och 
skolspråk i några kommuner, 
bland annat Corvara. Har du 
tillgång till bil och känner för 
att bekanta dig ytterligare med 
områdets ladinska rötter är ett 
besök på ladinmuseet en trevlig 
utflykt. Museet är inhyst i ett 
vackert gammalt slott i San Mar-
tino in Badia.

Via Tor 72,
tel: +39 0474 524020.

S www.museumladin.it

Ciasa de ra Regoles i 
Cortina – 3 museer i 1
Mitt i Cortina ligger en vacker 
byggnad som hyser tre intres-
santa museer dedikerade åt 
modern konst, etnografi och pa-

leontologi. Konstmuseets sam-
ling skänktes av Mario Rimoldi 
och hans fru Rosa Braun och är 
faktiskt en av de viktigaste sam-
lingarna i Italien, med verk av 
bland annat Campigli, Severini 
och Guttuso. Museet har öppet 
från mitten av juni till mitten av 
september, samt från mitten av 
december till påsk. 

Corso Italia 69,
tel: +39 0436 2206.

S www.musei.regole.it

Kyrkan La Parrocchiale 
SS. Filippo e Giacomo,
Cortina
Kyrkan La Parrocchiale SS. Filip-
po e Giacomo byggdes 1775 ef-
ter ritningar av arkitekten Prom-
perg. Bland de konstnärer som 
bidragit till kyrkans interiör hör 
bland annat skulptören Andrea 
Brustolon och konstnären Fran-
cesco A. Zeiler, vars fresker är av 
stort artistiskt värde. Det vackra 
kyrktornet, som nästan blivit en 
av symbolerna för Cortina, bygg-
des mellan 1851 och 1858. Varje 
söndag hålls konserter i kyrkan 
som ligger mellan Piazza Roma 
och Piazza Venezia.

Utflykt till Venedig
Skulle det bli alltför eländigt 
skidväder, är en dags- eller en 
tvådagarstur till Venedig ett al-
ternativ. Avståndet, beroende 
på vilken ort i Dolomiterna man 
befinner sig i, är cirka 170 km. 
Är man i Dolomiterna i februari 
bör man absolut inte missa kar-
nevalen i Venedig som är en 
spännande upplevelse för hela 
familjen. Från Calzalo in Cadore 
i närheten av Cortina går tåg till 
Venedig. Resan tar cirka tre tim-
mar enkel väg. 
S www.carnevale.venezia.it

5 x kultur & utflykter

Klocktornet i Cortina.

Boosta skidåkningen med en kopp varm choklad.


