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STELVIO ÞJÓÐGARÐURINN* OG BRENTA DÓLÓMÍTARNIR**  
10 dagar / 9 nætur – norður Ítalía 1.–10. júlí 2020 

Fararstjórn: Sigrún M. Hallgrímsdóttir og Hilmar Már Aðalsteinsson 
Stelvio þjóðgarðurinn* er nyrst og vestast í Trentino héraðinu í norðurhluta Ítalíu og er stærsti þjóðgarður landsins. Þar, 
í fjölbreyttu og ævintýralega fallegu Alpa landslagi, eru djúpir dalir milli hárra fjallstinda og liggur þjóðgarðurinn allt frá 
650 m.y.s. upp til 3.900 m.y.s. http://www.parcostelviotrentino.it/en/home/index/1-0.html  
Og þarna er allt í bland; fjölskrúðug blómengi í dalbotnunum, sveitabæir upp um hlíðar, fjölskrúðugt dýralíf, blátær 
fjallavötn, ár og fallegir fossar, og svo skreyta jökulhettur hæstu tinda. 
Gengið verður á sex dögum um dalina Val di Rabbi https://www.visittrentino.info/en/guide/nature/beautiful-places/val-
di-rabbi_md_2332 , Val di Peio http://www.visitvaldipejo.it/ og Val Martello https://www.vinschgau.net/en/laces-val-
martello/holiday-villages/val-martello.html , milli vel útbúinna og notalegra fjallaskála þar sem gist verður, og þar verða 
snæddir morgun- og kvöldverðir. 
Dagleiðirnar miðlungs erfiðar og við flestra hæfi 
Íslenskir fararstjórar og enskumælandi fjallaleiðsögumaður 
 

Brenta Dólómítarnir** (stundum kallaðir Vestur- Dólómítarnir) eru sérstakur fjallgarður í Trentino héraðinu á Ítalíu með 
hrikaleg og stórbrotin fjöll sem eru kjörin fyrir klettagönguleiðir https://en.wikipedia.org/wiki/Brenta_group  
Íslenskir fararstjórar og þrír sérhæfðir enskumælandi fjallaleiðsögumenn  
Allur búnaður sem þarf er til staðar og innifalinn í verði 
Klettagönguleiðin er ekki tæknilega erfið en bratt og tæpt á köflum og gæti því verið erfið fyrir lofthrædda! 
Þeim sem ekki treysta sér í Via Ferrata gönguna sjálfa stendur til boða að fara léttari leið yfir í Tuccett skálann með einum 
af fararstjórunum, en njóta samt fegurðar og mikilfengleik Dólómítanna! 
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Lágmarks fjöldi 12 manns, hámark 16 
Lítill hópur, góð þjónusta, margir fararstjórar og fjallaleiðsögumenn  
Mjög mikið innifalið í verði ferðarinnar! 
Þyngd/erfiðleikastig: *Stelvio 3 af 5  /  **Brenta Dólómítarnir – Via Ferrata 
leiðin sjálf 3 af 5, en færist upp í 4 af 5 vegna mögulegrar lofthræðslu! 
 

Ferðaáætlun: 
 

Dagur 1 – miðvikudagur 1. júlí 
Val di Sole 
Flogið til Munchen með Icelandair. Áætluð lending þar kl. 13:05 og við 
tekur uþb. 4 ½ - 5 klst. akstur með rútu til Dimaro í Val di Sole á Ítalíu. 
Kvöldverður og gisting á góðu 3***S hóteli. 
 

Dagur 2 – fimmtudagur 2. júlí 
Ganga hefst – Val di Rabbi 
Kl. 08:00 verður fundur með ítalska leiðsögumanninum og síðan ekið með 
rútu upp í Rabbi dalinn að upphafsstað göngunnar. 
Gengið upp í Stella Alpina al Lago Corvo skálann (2435 m.y.s.) þar sem að 
gist verður fyrstu nóttina. 
+1012m / - 0m / 4 klst.* 
 

Dagur 3 – föstudagur 3. júlí 
Val di Rabbi  
Frá Stella Alpina um Gleck og Schwarzejoch (2822 m.y.s.)  yfir til Dorigoni 
skálans (2463 m.y.s.)  
+522m / -521m / 4 klst.* 
 

Dagur 4 – laugardagur 4. júlí 
Val Martello í Suður-Tirol 
Frá Dorigoni skálanum um Saent skarðið (3033 m.y.s.) til Nino Corsi skálans 
(2265 m.y.s.)  
+683m / -855m / 5 ½ klst.* 
 

Dagur 5 - sunnudagur 5. júlí 
Val di Peio 
Ganga meðfram Forcola jöklinum upp í Forcola skarðið (3032 m.y.s.) – 
þaðan lækkun niður í Larcher al Cevedale skálann (2607 m.y.s.) í Val di Peio 
+775m / -430m / 4 klst.* 
 

Dagur 6 - mánudagur 6. júlí 
Val di Rabbi, aftur ... 
Frá Larcher al Cevedale yfir að Cevedale vötnunum og Careser vatni (2603 
m.y.s.) þaðan að Careser jöklinum og síðan aftur í Dorigoni skálann (2436 
m.y.s.)  
+514m / -685m / 5 klst.* 
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Dagur 7 – þriðjudagur 7. júlí 
Val di Rabbi – Val di Sole 
Frá Dorigoni skálanum um Alpe di Campisol Aut (2445 m.y.s.) ofan í Val 
di Rabbi dalinn – seinnipartinn lýkur göngunni og þaðan ekið í rútu yfir á 
hótelið í Val di Sole – gisting þar. 
+ 0m / -1050m / 5 klst.* 
 

Dagur 8 – miðvikudagur 8. júlí 
Brenta Dólómítarnir 
Kl. 08:00 verður fundur með ítölsku leiðsögumönnunum og svo farið með 
rútu yfir til Madonna di Campiglio. 
Öll fara með kláfi upp í Groste skarðið (2442 m.y.s.) og ganga saman af 
stað, en fljótlega verður skipt upp í hópa: 
A) þau sem ætla í Via Ferrata gönguna halda áfram inn á Benini klettagönguleiðina sem liggur um skörð og tinda yfir að 
Tuckett skálanum (2261 m.y.s.) +800m / -870m / 5 klst.* 
B) Hin fara með einum fararstjóra mun einfaldari og léttari gönguleið sem liggur að Tuckett skálanum þar sem báðir hópar 
sameinast til kvöldverðar og gistingar. 
 

Dagur 9 – fimmtudagur 9. júlí 
Gengið ofan ... 
Frá Tuckett gengið niður að 
Vallesinella skálanum (1513 
m.y.s.) +0m / -742m / 2,5 klst.* 
Farið með bíl þaðan niður til 
Madonna og gefinn 2-3 klst 
frjáls tími þar áður en ekið 
verður yfir á hótelið í Val di Sole. 
Sérstök loka kvöldmáltíð fyrir 
hópinn á vegum hótelsins 
  

Dagur 10 – föstudagur 10. júlí 
Heim á leið 
Eftir morgunverðinn þarf að 
leggja af stað upp til Munchen 
þaðan sem flogið verður kl. 17:35 með Icelandair til Íslands, áætluð lending þar um kl. 19:30 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið  
í verði ferðar: 

Flug og 

flugvalla- 
skattar 

01.07.2020: Flug FI 532 Keflavík - Munchen, brottför 07:20 lending 13:05 
10.07.2020: Flug FI 591 Munchen – Keflavík, brottför 17:35 lending 19:30  
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting  3 nætur á Pippo hótelinu 3***s í Val di Sole og 6 nætur í góðum fjallaskálum, 
yfirleitt í stærri herbergjum með nokkrum kojum. Þar eru lök, koddar og teppi og 
því eingöngu þörf fyrir lakpoka en alls ekki svefnpoka. 

Matur Morgunverðir Innifaldir bæði á hóteli og í fjallaskálum 
Hádegisverðir 8 x nestispakkar 

Kvöldverðir Innifaldir 9 kvöldverðir - 6 í fjallaskálunum / 3 á hótel Pippo 
Ferðir og 

flutningar  
Allur akstur og aðrir flutningar sem þarf til að fylla inn í áætlun ferðar.  
(Rútur og kláfur) 
 Annað Leiga á sérhæfðum búnaði þar sem þess er og/eða gæti verið þörf (broddar, 
hjálmar og belti o.þ.h.) 

Fararstjórn Sigrún M. Hallgrímsdóttir og Hilmar Már Aðalsteinsson 
Fundur með fararstjórum fyrir ferðina. 
Auk þess sérstakir staðarleiðsögumenn, UIAGM viðurkenndir, á báðum 
göngusvæðum 

Ekki innifalið: Drykkir með kvöldverðum 
Leiga á lakpoka í fjallaskálunum, valkvætt, líka hægt að koma með sinn egin lakpoka (10 €) – Ath. 
engin þörf fyrir svefnpoka 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið” 

Verð: Verð á mann í tveggja manna herbergi 349.900,- staðgreitt 

Verð á mann í eins manns herbergi 359.900,- staðgreitt 

Greiðslur og 
gjalddagar: 

Staðfestingargjald: 

Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða 
innan 7 daga frá pöntun. Athugið að 
staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt ef til 
afbókunar af hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 

Til að staðgreiðsluverð gildi þarf að greiða ferð að 
fullu í síðasta lagi 8 vikum fyrir brottför, annars 
hækkar verð um 5%. 

Ábendingar: 

Lágmarks þátttaka er 12 manns. Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð sex til átta vikum 
fyrir brottför ef þátttaka er ekki næg og mun þá endurgreiða að fullu. 
 

Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlunum ferða ef veður, 
umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í 
skilmálum greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa 
samband við banka sinn eða tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Verð ferðar er háð almennum 
gengisbreytingum, en breytist ekki eftir að hún er að fullu greidd. 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa 
má um hér: http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar , auk þess sem viðkomandi flugfélag getur verið með 
sína skilmála til viðbótar. 

 

Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á ferdir@fjallakofinn.is 
 
Farþegar  í ferðum Íslandsvina fá sérkjör í útivistarvöruverslunum  „Fjallakofans“ í Reykjavík.  
Fjallakofinn selur vandaðan útivistarfatnað og búnað, kjörinn fyrir ferðir sem þessa. 
 
Hér fyrir neðan er búnaðarlisti fyrir þessa ferð: 
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Búnaðarlisti á göngu: 

• Bakpoki 30-45 lítra 

• Vatnsbrúsi/belgur, 1,5-2ja lítrar. 

• 1-2 auka sett nærfatnaður (þunn/létt ull hentar betur á 
langri göngu sem þessari en gerfiefni vegna lyktar). 

• Bolur/skyrta o.þ.h. til að vera í á kvöldin og á hvíldardegi 

• Stuttbuxur 

• Göngubuxur 

• Peysa eða „softshell“ jakki 

• Vatnsheldur jakki (Léttur er kostur) 

• Vatnsheldar buxur (Léttar er kostur) 

• Ullar göngusokkar (Nýjir mjúkir er kostur) 2 pör 

• Léttir gönguskór 

• Útivistar sandalar er kostur 

• Derhúfa 

• Flugnanet (ólíklegt að þurfi að nota)  

• Snyrtiáhöld t.d tannbursti og tannkrem og öll persónuleg 
lyf. Ferða handspritt/blautþurrkur 

• Sólgleraugu – mjög áríðandi! 

• Sólaráburður – mjög áríðandi! 

• Freyðitöflur eða duft (steinefni/sölt) til íblöndunar í vatn, 
t.d. Nestle Resorb er kostur 

• Orkustangir, hnetur, rúsínur eða álíka maul. Taka með að 
heiman. (Til viðbótar við nestispakka fyrir hvern göngudag) 

• Ferðahandklæði 

• Hælsærisbúnaður (vaselín/second skin/silkiplástur) 

• Lakpoki (t.d. silki/bómull, kostur að hafa víðan til fóta (ekki 
múmíulaga)) 

• Ljós (má vera í síma) til að nota til náttferða í skála. Í svona 
tilfellum eru höfuðljós með rauðum geisla mjög góð því að 
sú lýsing truflar hvorki notandann né aðra samferðamenn – 
mörg höfuðljós eru aukalega með slíka peru til þess að nota í 

svona tilfellum 😉 

• Sími og/eða myndavél – og USB hleðslukubb (aukaorku) 
getur verið gott að hafa til þess að tryggja að raforkan á 
símanum dugi út daginn 

 


