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NYHET: 6-dagars skidsafari i Dolomiterna 

  
Vår populära 5-dagars skidsafari har de senaste åren varit utsåld. Vi presenterar därför årets stora nyhet, 6-dagars 
skidsafari. Det är en temaresa där man upptäcker sju skidområden som är med på UNESCO:s världsarvslista under 
en vecka, övernattar på olika ställen varje natt och åker skidor med hela sin packning på ryggen. Ett måste för 
skidfantasten.  
  
Stor efterfrågan på skidsafari   
 
6-dagars skidsafari är en upptäcktsfärd på skidor genom ett skidområde som är med på UNESCO:s världsarvslista. I 
området har man hela 1 220 km pist. I grund och botten har 6-dagars skidsafari samma koncept som vår populära 
5-dagars skidsafari,  där man tar sig runt på skidor med all sin packning på ryggen och övernattar på olika platser varje natt.   
 
"5-dagars skidsafari har varit utsålt de senaste åren och vi har haft många återkommande gäster som önskat sig något nytt. 
Därför har vi valt att skapa 6-dagars skidsafari både för att svara på den stora efterfrågan på skidsafari men också till dem som 
önskar något nytt för i år.”   

Jan Andersen, Produktansvarig för skidsafari i Dolomiterna  
 

Totalt har vi ökat kapaciteten med fyra veckor och därmed har 48 extra platser skapats, just  för att fler ska få chansen att 
uppleva Dolomiterna på ett annorlunda vis.   
 
Sju skidområden på sex dagar  
 
Konceptet med 6-dagars skidsafari är att man ska uppleva nya områden och pister varje dag där fokus ligger på 
skidåkningen. På skidsafari  kommer man ut till sju av 12 skidområden i SuperSki Dolomiti på sex dagar. Med start i 
Canazei, Val di Fassa,  fortsätter turen mot; Obereggen, Luisa & San Pellergino, Civetta, Cortina D'Ampezzo, Kronplatz, Val 
Gardena och tillbaka till Canazei.   
 
Skidsafari är ett måste för skidfantasten som vill att fokus ska ligga på skidåkningen.  



 

  
Fakta om 6-dagars skidsafari 
Turen leds av en erfaren skidguide med en grupp på max 12 skidåkare (exklusive guide). Skidsafari kan bokas i veckorna 3, 
4, 5, och 11. Turen startar i Canazei och det krävs att man kan ta sig ner för en röd pist, för att kunna följa med på detta 
äventyr.  
 
Pris från 12.195 kr/person  
 
För mer information, se 6-dagars skidsafari.   
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