Gran Paradiso Nasjonalpark

6. – 13. September 2020

8 dager / 7 netter

En tur for naturelskeren!
• Den eldste nasjonalparken i Italia, Gran Paradiso, opprettet i 1922
• Vi bor ved den vakre innsjøen Ceresole
• Store muligheter for å se ibex (steinbukk) og gemse (Rupicapra rupicapra), murmeldyr og ørn
• Det tradisjonelle, lokale kjøkken
• Ostesmaking
• Kongens sti, et jaktterreng lagt til rette for den første kongen av Italia
• Flotte vandringer i et alpint landskap med ca. 2000 arter av blomstrende planter
Dette fantastiske vandrende eventyret tar oss til et av de beste turområdene i Italia. Nord for Torino,
i grenseområdet mot Sveits og Frankrike, ligger Gran Paradiso Nasjonalpark. Her er du omgitt av
noen av verdens mest fantastiske topper, inkludert den berømte Gran Paradiso (4061 moh.).
Vandringene tar oss gjennom enger, bøk- og furuskog, lang åser og topper helt opp til 2600 meter
høyde. Gran Paradiso er en lite kjent, fantastisk og ganske uberørt italiensk nasjonalpark. Parken ble
opprettet som en jaktområde for Italias første konge, Vittorio Emanuele II, som var fra Torino.
I tillegg til store naturopplevelser vil vår reise også gi oss innblikk i kulturen i området.
Dette er ingen klatretur og vi tar bare med oss den oppakningen vi trenger i løpet av dagen.
Fjellstøvler er nødvendig. Du bør ikke ha problemer med ankler eller knær. Anbefalt pakkeliste vil bli
sendt før avreise. Se ellers dag-for-dag programmet for detaljer om etappene.
Vår faste guide, Stefano Spinetti, er med oss hele veien.
Dag 1 – søndag 6. september:
Oslo Lufthavn – Milano – Ceresole Reale
Felles oppmøte på Oslo Lufthavn. Flyavgang med SAS kl. 14:50 direkte til Milano Malpensa med
ankomst kl. 17:30. Her venter vår lokalguide, som tar oss nordover mot Ceresole Reale, en
fjellandsby beliggende 1570 moh. Kjøreturen tar ca. 2 t 30 min.
Hotel Blanchetti ligger vakkert til ved Ceresole-sjøen og ved inngangen til nasjonalparken.
Vi samles til velkomstmiddag og til informasjon om programmet.
Måltider inkludert: middag
Dag 2 – mandag 7. september:
Pian del Nivolet
Etter frokost kjører vi oppover dalen og stiger helt til 2400 moh. Her starter vår vandring på dette
platået i hjertet av nasjonalparken, på grensen mellom Valle d’Aosta og Piemonte.
Fra Pian del Nivolet ser vi toppene Gran Paradiso, Herbetet og Grivola. Vi vil garantert se både dyr og
fugleliv, i tillegg til små sjøer, fosser og krystallklare elver. Ubeskrivelig vakkert.
Høydeforskjell: 350 m oppstigning – Lengde: 10 Km
Måltider inkludert: frokost, pakket lunsj og middag
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Dag 3 – tirsdag 8. september:
Langs alperuten til Noasca
I dag vandrer vi langs gamle stier, over enger og gjennom skog ned til en stor dal med forlatte
fjellandsbyer. Ruten har betegnelsen G.T.A. (Great Alps Trek). Skolen, med pulter, tavle og stoler står
her fremdeles.
Høydeforskjell: 600 m oppstigning – Lengde: 14 Km
Måltider inkludert: frokost, pakket lunsj og middag
Dag 4 – onsdag 9. september:
Castello Ducale di Aglié
Denne dagen får beina hvile, og vi besøker Castello Ducale di Aglié. Eleganse og prakt preger dette
slottet, med en historie som strekker seg over syv århundrer. Hertuger, fyrster og konger har vært
her, og stedets adelige fortid preger leiligheter og hager.
Vi spiser felles lunsj i løpet av dagen.
Måltider: frokost, lunsj og middag er inkludert.
Dag 5 – torsdag 10. september:
Rifugio Jervis
Vi skal opp, opp og enda litt til, før vi når det vide platået Conca del Pra, som ble formet etter
issmeltingen. Dette er en skjult perle i disse alpene.
Vi stopper for lunsj ved hytten, Rifugio Jervis - 1732 moh., i bunnen av Val Pellice.
Hytten ble innviet i 1950 og er oppkalt etter partisanen, Willy Jervis, som ble skutt av fascistene i
1944. Stedet er kjent for sin hyggelige atmosfære. Her finner du døren åpen og et varmt måltid 365
dager i året.
Høydeforskjell: 650 m oppstigning – Lengde: 13 Km
Måltider inkludert: frokost, lunsj og middag
Dag 6 – fredag 11. september:
Den kongelige ruten
Dagen tilbyr en enkel og avslappende vandring hvor målet er to vakre sjøer langs den kongelige
ruten. Stien ble hugget ut i hard granitt i 1860 for å gi kongen og hans følge enkel tilgang til gode
jaktområder.
I 1856 forenet Kong Vittorio Emanuele II flere jaktterreng og erklærte området som et kongelig
viltreservat. Gran Paradiso nasjonalpark forblir et paradis for naturelskere, dominert av fjellet med
samme navn. Det høyeste av fjellene i Italia som ikke grenser mot et annet land (4061 moh.).
Når vi kommer tilbake fra turen, skal vi lære hvordan man på tradisjonelt vis lager fjellost.
Høydeforskjell: 500 m oppstigning – Lengde: 9 Km
Måltider inkludert: frokost, pakket lunsj og middag
Dag 7 – lørdag 12. september:
Ceresole – Bellagarda sjøen
I dag skal vi gå langs den vakre og panoramiske stien på fjellet over Ceresole og ende opp ved sjøen
Bellagarda. Flott utsikt hele veien. Innsjøen er omgitt av rododendron og lyng. Det meste av
stigningen foregår i skogsterreng, men når vi vel er fremme har vi det flotte skuet over Ceresoledalen foran oss.
Høydeforskjell: 350 m oppstigning – Lengde: 10 Km
Måltider inkludert: frokost, lunsj og middag
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Dag 8 – søndag 13. september:
Ceresole Reale – Milano – Oslo Lufthavn
Frokost og utsjekk fra hotellet. Formiddagen kan benyttes til en rolig tur rundt sjøen. Felles lunsj før
avreise mot Milano og flyplassen. Avreise med SAS kl. 18:15 med ankomst Oslo Lufthavn kl. 20:50.
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Pris pr. person kr 17 495,- som inkluderer:
- Fly Oslo – Milano med SAS tur/retur inkl. flyskatter
- Fellestransport i følge program
- Overnatting i dobbeltrom
- Vandringer og inngangsbilletter i følge program
- Fullpensjon med 6 frokoster / 7 lunsjer inkl. vann / 7 middager inkl. vin, vann og kaffe
- Besøk i Castello Ducale di Aglié
- Besøk hos en osteprodusent
- Engelsktalende guide, Stefano Spinetti
- Teknisk reiseleder, Hege Tokerud
Ikke inkludert.
- tips EUR 10 pr. Person
Tillegg for enkeltrom (meget begrenset) kr 2750,Bosted:
Hotel Blanchetti 3* i Ceresole Reale
På denne turen kreves god fysisk form da vi skal vandre både oppover- og nedoverbakker i kupert
terreng. Vi går på opparbeidede stier med variert underlag. Les dag-for-dag programmet. Vi tar bare
med oss den oppakningen vi trenger til selve vandringsturen.
Påmelding senest 5. juli 2020.
Depositum kr 3.000,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt påmelding.
Minimum antall deltakere er 10 og maksimum er 14.
Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap!
Vi tar forbehold om prisendring p.g.a. endrede flyskatter/oljetillegg og/eller valutakurs samt endring
i rutetidene hos flyselskapet og i program. Vi tar også forbehold om endringer på grunn av vær- og
vindforhold.
Teknisk arrangør: TIL FOTS AS
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