
Till fots i Dolomiterna 
2017



I början av juni 2017 reste 
vi till Dolomiterna och Vigo 
di Fassa, som ligger mellan 
Innsbruck och Venedig och 
ca 7 mil väster om Cortina 
d’ Ampezzo.
Vigo di Fassa var utgångs-
punkt för sex dagar av 
vandringar och utflykter.



Skönt att bo hela veckan på samma hotell!









Utanför norvästra delen av Vigo di 
Fassa ligger vallfartskyrkan Santa 
Giuliana. Ursprunget är oklart, 
men tidigaste dokumentationen 
visar att den byggdes om och 
återinvigdes 1452. 

I förgrunden syns del av en 
minneskyrkogård över stupade 
under första världskriget.



Första vandringsdagen bjuder på regn när vi efter kabintransport från 
Vigo di Fassa går genom Vajolétdalen upp till alphyttan Rifugio Preuss.



Efter en kort paus på den 2 248 meter över havet belägna hyttan bär det av nedåt igen.



På onsdagen tar vi oss till Lago di Carezza (Karersjön), som ligger norr 
om Latemárbergen och någon mil väster om Vigo di Fassa.



Den gamla handelsstaden Bolzano omfattar idag drygt 100 000 invånare. Vid Waltherplatz ligger katedralen 
Duomo Maria Assunta, med rötter i 1200-talet och tillägnad jungfru Marias himmelsfärd.



Detalj av 
altarskåp i 
katedralen, samt 
en Herz-Jesu-Bild 
målad 1770 av  
von Karl Henrici.



I en glaciär i Schalstal/Val Senales i 
Sydtyrolen upptäckte vandrare år 1991 

av en tillfällighet en infrusen mans-
kropp. Forskare har kommit fram till 

att mannen legat i isen i mer än 5 300 
år, och att han sannolikt mördats.

Kropp, utrustning och kläder var 
förvånansvärt välbevarade. Man har 

med stöd av fynden gjort denna 
modell av hur Ötzi, som han kommit 

att kallas, troligen såg ut.



Kvarlevorna av Ötzi kan beskådas nedfrysta i det sydtyrolska arkeologimuseet i Bolzano.



Vinhuset Griesbauerhof
ligger i utkanten av 
Bolzano och har varit i 
släkten Mumelters ägo  
sedan sju generationer 
tillbaka. Här binder 
nuvarande ägaren Georg 
Mumelter upp en av 
vinrankorna.



I Griesbauerhofs källare lagras åtskilliga liter vin.



Efter liftfärd på torsdagen till 2 339 meters höjd går vi vidare på steniga 
stigar utmed Roda de Vael i riktning mot Vigo di Fassa.





Latemárbergens toppar dominerar utsikten.



Roda di Vaels topp La Sforcella når 2 810 meter över havet.



Flera varianter av Gentiana finns längs stigarna, som till exempel Gentiana verna.



På fredagen gör vi en egen vandring till Moena, som ligger på blygsamma 1 184 meters höjd. Därifrån går vi på fina 
men ack så branta skogsstigar upp till Col de la Polenta (1 580 m), därefter ner till ca 1 230 m vid Soraga – och sedan 
upp igen till 1 535 m i Tamion, innan vi tar oss nedåt igen mot Vigo di Fassa och vårt hotell, 1 390 meter över havet.



Över grönskande ängar på väg upp till Tamion.





Vägaltare mellan 
Tamion och Vigo 

di Fassa.



Efter kabinbana från Campitello till Col Rodella blir det på lördagen 
en 20 kilometers vandring söder om bergsmassivet Sassolungo.



Och vad gör ni här?



Alpklematis, 
Clematis alpina.





Gul alpsippa, 
Pulsatilla alpina apifolia.



Ung tjur med goda utsikter.



Var ska en Aster alpinus kunna 
beskådas om inte i Alperna?







Sista vandringsdagen tar vi oss med linbana till Col di Rosc. Efter en kortare vandring har vi denna utsikt 
över Passo Pordoi och topparna  Piz Selva, Sas Pordoi (dit vi sedan tar oss med linbana) och Piz Boe. 





Sydost om oss 
ligger Marmolada-

bergen, medan 
Lago di Fedaia

skymtar längst t.v.



Murmeldjuren 
har bra koll på 

oss, även om vi 
inte ser dem så 

ofta.



Uppe på Sas de Pordoi, med utsikt mot sydost.





På 2 950 meter över havsnivån smakar lunchen extra bra.



Tillbaka på lite lägre nivå (2 432 m) vid Rifugio Viel dal Pan ser vi Lago di Fedaia.



En och annan orkidé siktas 
längs stigarna, denna är 
sannolikt en Orchis mascula, 
Sankt Pers nycklar, tillsammans
med en Pulsatilla vernalis, 
mosippa



Med Marmoladabergen i bakgrunden, och på väg mot kabin- och linbanor som 
tar oss till vandringarnas avslutning med välförtjänt öl i Campitello.
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