
 

Dolomites -  
Trekking amb història Alps 

 
EL PREU INCLOU  

• Guia de muntanya parla hispana durant 
tot el viatge. 

• 6 nits en refugis de muntanya/ hotels de 
muntanya en règim de Mitja Pensió. 

• Acomodació en refugis habitacions 
compartides (4-10 persones) Possibilitat 
de sol·licitar habitacions individuals, 
dobles i triples en alguns refugis. 

• 1 nit d’hotel en habitació doble en règim 
d’allotjament i esmorzar. 

• Trasllat privat aeroport - hotel - 
aeroport, i transport públic per retornar de 
Cortina des del Llac Misurina.  

• Camiseta tècnica de màniga curta. 

• Sortida en grup a partir de 4 persones.  

• Assegurança d’accidents i rescats de 
muntanya.  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

• Bitllets internacionals BCN - VCE - BCN 
(consultar tarifes disponibles). 

• Nits extres pre i post ruta. 

• Assegurança cancel·lació Covid 19 i 
assistència plus (+40€)  

• Dinars. Picnic diàrio comprat als refugis 
o possibilitat de menjar un plat calent en 
algun refugi de pas. 

• Begudes no incloses en el menú. 

• Taxa de dutxa si els refugis ho 
requerixen (Lagazoui y Locatelli) 

• Qualsevol activitat addicional no inclosa 
en el programa. 
 

 
 

Dissabtes juliol i agost 2021 

Día 1: VENÈCIA - R. ANGELO DIBONA 
Trobada a l’aeroport de Venècia. Trasllat en 
transport privat al refugi Angelo Dibona, a la 
vall de Cortina d´Ampezzo (2.30h). Temps 
abans de sopar per donar un passeig per la 
zona.  

 
Dia 2: R. ANGELO DIBONA (2.083 m) - R.  
LAGANZUOI (2.752 m). 
Començarem el nostre trekking des del 
Refugi Angelo Dibona fins el Coll de 
Fontananegra, i Refugi Camillo Giussiani on 
trobarem assentaments de la 1ª Guerra 
Mundial. Descendrem fins a la Vall de 
Travenanzes. Des d’aquí continuarem 
ascendint fins al refugi Lagazuoi on 
passarem la nit. Situat en un excel·lent 
mirador que ens permetrà gaudir d’un cap 
vespre als Dolomites amb estupendes vistes 
del massís de la Marmolada, Civetta i Pelmo. 
A més, podrem visitar les trinxeres de la 
primera guerra mundial. 
Distància 14 km. Desnivell +1.300 m. 
Desnivell - 700 m. Temps 7 h.  

 
Dia 3: R. LAGAZUOI (2.752 m) - R. GRAN 
FANES (2.060 m). 
Còmoda jornada de marcat descens pel cim 
de Lagazuoi amb pocs metres de l’ascens 
cap a la Forcela di Lech per seguir amb el 
nostroe descens per la vall de Fanes. Una 
vegada arribats al refugi i de forma 
opcional, es pot realitzar alguna excursió 
pels voltants com ascendir a la Croda de 
Valon Bianco. Ascens espectacular seguint 
vells camins de la guerra. 
Distància 11 km. Desnivell +450 m. 
Desnivell - 1100 m. Tempo 4 h ½  
Opcional: Ascens Croda de Valon Bianco 
Distància 10 km. Desnivell +600 m. 
Desnivell - 600 m. Temps 4h 

 
Dia 4: R. GRAN FANES (2.060 m) - R. 
SENNES (2.116 m). 
Descens fins la cota de 1.548m. per 
posteriorment pujar per un còmode camí 
cap amunt, on es troba situat el següent 
refugi. Haurem disfrutat d’un paisaje 
singular, on la erosió kárstica ha moldejat 
de forma capriciosa el relleu. Opcionalment 
es podrà ascendir amb el guia a algun cim 
de la zona com pot ser el Muntejela de 
Senes de 2.598 m (500 metres més de 
desnivell) 
Distància 12 km. Desnivell +700m. Desnivell 
- 600m. Temps 5 h ½  
Opcional Muntejela de Senes. Desnivell 

#VALLESCLUB 

+550m. Desnivell - 564m 
 
Dia 5: R. SENNES (2.116 m) - R. 
VALLANDRO (2.028 m). 
Fantàstica jornada en la que per primera 
vegada divisarem les Tre Cime di Lavaredo. 
El camí amb un traçada espectacular a mitja 
muntanya per la cara nort de la Croda Rosa 
fins arribar al seguent refugi als peus del 
Dúrrenstein o Picco Di Valandro (2.839 m). 
De camí es podrà ascendir a la Croda del 
Beco i els que prefereixin descansar podran 
fer-ho amb boniques vistes des d’un refugi 
prenent un cafè.  Arribada al refugi 
Vallandro  amb vistes del Massís del 
Cristallo. 
Distància 17 km. Desnivell +600m. Desnivell 
- 1000 m. Temps 6 h 1/2 
Opcional ascens Croda del Beco Desnivell 
+420 m. Desnivell - 420 m. Temps 2 h. 
 
Dia 6: R. VALLANDRO (2.028 m) - R. 
LOCATELLI (2.405 m). 
Objetiu Refugi Locatelli, protagonista a la 
història tant alpina como bèlica. Arribarem 
al cim del Strudelkopf (2.307 m) de fàcil 
ascens per baixar per la Vall Chiara fins el 
Llac di Landro. Des d’aquí només ens 
quedarà arribar per un llarg i còmode camí 
al Refugi Locatelli, als peus de les Tre Cime 
di Lavaredo. 
Magnífic capvespre i sortida de sol de les Tre 
Cime di Lavaredo. 
Distància 16 km. Desnivell +1.300m. 
Desnivell - 900 m. Temps 7 hores. 

 
Dia 7: R. LOCATELLI (2.405 m) - LLAC 
MISURINA (1.795 m) - CORTINA 
D’AMPEZZO 
Després de bordejar les Tre Cime di 
Lavaredo per la base de la cara nort i 
observar les seves espectaculars víes 
d’escalada, arribarem al Refugio Auronzo.  A 
partir d’aquí tenim varies opcions per baixar 
al Llac Misurina que serà el punt final del 
trekking. Trasllat a Cortina d´Ampezzo. Nit 
a l’hotel. 
Distància 14 km. Desnivell +525 m. 
Desnivell - 850 m. Temps 5 hores. 
 
Dia 8: CORTINA D’AMPEZZO - VENÈCIA  
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Fi del nostre 
viatge. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble  1.090 € 
 

Habitació Individual 40€ 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTIQUES 
 
Aquestes sortides privades de Valles Tour 
estan organizades conjunatment amb 
Montania,  programades amb un guía de 
muntanya especialitzat, pensades per a  
grups molt reducïts a partir de 4 persones.  
 
Consultar altres dates disponibles. 
 
Es recomana: Motxilla 30litres, botes 
trekking, mitjons, pantaló curt y llarg 
lleuger (trekking), camiseta tèrmica, 
recanvi, forro polar, jaqueta plumes 
lleugera, paravent gore-tex, gorra, ulleres 
sol, frontal (piles), sac y tovalla lleugera, 
cantimplora, necesser i farmaciola, crema 
solar, protecció labial, bastons. 


