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Välkommen till Dolomiterna! 

I norra Italien ligger bergsområdet Dolomiterna som är en del av Alperna. Kalkstenen formar bergens dramatiska 
formationer med sylvassa spetsar och torn högt över dalarna. Dessa vackra berg glimmar i rosa i solnedgången. 
I Dolomiterna finns också världens största skidområde med fler än 450 liftar och över 1200 kilometer pist. 
Pisterna är långa, varierande och följer bergen på ett naturligt sätt. 

 
Friluftsfrämjare i hela Sverige kan följa med på 
våra skidresor till Dolomiterna tillsammans 
med Upplands Väsby lokalavdelning. 
 
Skidresorna arrangeras vecka 8 och 9 och vi reser 
med moderna långfärdsbussar. 
 
Vi bor hos familjen Huber Niederbrunner på Hotel 
Mühlwald (www.hotel-muehlwald.it). 
Vi får njuta av tre-, fyra- eller femrätters middagar 
med det bästa från det italienska och sydtyrolska 
köket. Hotellets frukostbuffé dukas upp för oss så 
att alla orkar vara ute i backarna hela dagen. 
 
En typisk skiddag börjar med att vår buss tar oss till 
Corvara som är skidsystemets nav. Därifrån kan 

man åka Sella Ronda, en heldagstur runt Dolomiternas mest kända berg, Sella. Man kan även stanna och åka 
i de blåa backarna i Corvaras närhet eller ta sig till La Villa och den kända storslalombacken. Några provar 
kanske de branta backarna i Arabba eller fortsätter därifrån till Marmolada, Dolomiternas högsta berg. Andra 
dagar åker vi till Kronplatz eller kanske till Passo Falzarego eller St. Christina. 
 
Liftsystemen består till största del av sittliftar och gondoler och i alla 
områden finns det backar som passar dina önskemål. 
Oavsett om du åker snowboard, slalom- eller telemarksskidor så fungerar 
allt lika bra i denna storslagna natur. Du väljer själv om du tar med egen 
utrustning eller om du vill hyra. 
 

När vi åkt oss trötta stannar vi för att fika och beundra de spetsiga topparna. 
Lunchen intar vi på någon av alla de små mysiga hyttorna. Helst kommer 
vi att sitta utomhus i solen som alltid lyser starkare än vad vi är vana vid i 
Sverige. 
 
Den speciella omvårdnaden av resenärerna kommer att vara densamma 
som tidigare, det garanterar reseledarna. Vi reseledare är ideella ledare, 
utbildade i Friluftsfrämjandet och med lång erfarenhet från skidåkning i 
Dolomiterna. 

 

http://www.hotel-muehlwald.it/


 
 
Vilka får följa med? 
 

Resan är öppen för alla medlemmar i Friluftsfrämjandet och deras familjer. Är du inte medlem blir du det när du 
anmäler dig. För att du verkligen ska kunna njuta av din vistelse i Dolomiterna måste du behärska röda backar 
i de svenska fjällen. 
 

Två veckor att välja mellan 
 

Vecka 8 åker vi den 17/2 och kommer hem 
den 26/2. 
Vecka 9 åker vi den 24/2 och kommer hem 
den 5/3. 
 

Vi åker buss 
 

Vi åker med moderna, bekväma 
långfärdsbussar. Resan startar i Uppsala, 
passerar Stockholm och går sedan vidare 
längs E4:an. Buss är det mest miljövänliga 
sättet att transportera en större grupp 
samtidigt som det också ger oss möjlighet 
att hålla låga priser. Resan tar drygt ett 
dygn. 
 

Information om bokning och priser 
 

Du bokar din resa genom att sätta in anmälningsavgiften 1000:- per person på Upplands Väsby 
lokalavdelnings bankgiro: 630-9140. Är du inte redan medlem i Friluftsfrämjandet blir du det genom att betala 
in medlemsavgiften tillsammans med anmälningsavgiften. Medlemsavgiften är 530:- för en familj (alla boende 
på samma adress), 360:- för vuxna, 170:- för ungdomar 13 – 25 år och 100:- för barn 0 - 12 år. 
 
Ange vecka och namn vid betalningen samt skicka samtidigt ett e-brev med vecka, namn, adress, 
telefonnummer och personnummer på alla deltagare du anmäler till: dolomiterna.upplands-
vasby@friluftsframjandet.se. Om du också betalar medlemsavgift, så meddela det i samma e-brev. 
 
Du har möjlighet att boka avbeställningsskydd vilket kostar 300:- per person och betalas samtidigt med 
anmälningsavgiften. Vi följer resebranschens allmänna reseregler. 
 
Vi har naturligtvis ställt resegaranti till Kammarkollegiet. Det är av stor vikt att våra deltagare skall känna sig 
säkra när man åker med Friluftsfrämjandet. 
 
Observera att vi behåller samma priser som 2016! De senaste åren har hotellet fort blivit fullbokat, så vill du 
vara säker på att få plats på hotellet bör du anmäla dig tidigt. Utöver hotellet har vi tillgång till rum i pensioner i 
hotellets närhet. Bor du i pension äter du alla måltider på hotellet och kan utnyttja hotellets pool, bastu, bar och 
skidförvaring. 
 

 
För dig som reser till Italien på egen hand, del i dubbelrum 6 600:- per vecka, om du vill transportera ditt bagage 
på bussen betalar du 6 900:- per person. Bor man 3 personer i ett rum får var och en 100:- i rabatt. 4 personer 
i samma rum får 200:- rabatt per person. 
 
Du som betalar anmälningsavgiften före 2016-09-30 erhåller 300:- i rabatt per person. 
 
 
 

Boendealternativ 1 vecka 2 veckor 

Halvpension, bussresor och del i dubbelrum på Hotel Mühlwald 7 500 14 300 

Enkelrumstillägg på Hotel Mühlwald 3 000 6 000 

Halvpension, bussresor och del i dubbelrum i pension 7 100 13 800 

Enkelrumstillägg pension 1 500 3 000 

mailto:dolomiterna.upplands-vasby@friluftsframjandet.se
mailto:dolomiterna.upplands-vasby@friluftsframjandet.se
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier


 
 
 

 

Undrar du över något? 
 

Tveka inte att ställa frågor genom att skriva ett e-brev till: 
dolomiterna.upplands-vasby@friluftsframjandet.se 
 
Eller ring till någon av våra ideella reseledare! 
 
Erik Lundvik, mobil 070-931 66 48  
 
Börje Isacson, mobil 070-734 82 46 
 
 
 
 

 
 

SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI 
 

Med liftkortet har du tillgång till alla liftar i området 
(fler än 450 liftar och över 1200 km pist). 
Ett 6-dagarskort för vuxen kostar 275 Euro. 
Rabatterade priser för seniorer och juniorer. 
Se www.dolomitisuperski.com för aktuella 
liftkortspriser och övrig information om området. 

 
 
 
 
 

FÖLJ MED FRILUFTSFRÄMJANDET TILL DOLOMITERNA I ITALIEN! 
NJUT AV SOLEN, BACKARNA OCH MATEN! 

mailto:dolomiterna.upplands-vasby@friluftsframjandet.se
http://www.dolomitisuperski.com/

