Hotel Alaska
Selva di Val Gardena, Italia

Descriere Hotel Alaska, Selva di Val Gardena, Italia
Selva di Val Gardena - Concediu de desfătare la Sella Ronda!
Selva di Val Gardena este situată la 1563 m altitudine şi este înconjurată de impresionanta culisă montană a
Dolomiţilor. Staţiunea foarte sportivă este una din cele mai importante din zona alpină şi oferă legătură în vale la
îndrăgita regiune de schi Val Gardena. Schiorii şi boarerii sunt atraşi de renumitul Ski-safari "Sellaronda". Şi pe pârtia
de la Selva di Val Gardena spre singuratica Vallunga devin realitate şi visele schiorilor fond. Situarea unică a Selva di
Val Gardena permite câteodată chiar să ajungeţi pe schiuri până în faţa hotelului şi să încheiaţi astfel selar plăcut, fără
întreruperi şi drumuri neplăcute. Restaurante excelente sunt prezente de la sine înţeles. Dacă după o zi pe munte încă
nu aţi obosit vă aşteaptă cu uşile deschise baruri de Après-Sk şi discoteci, unde puteţi petrece până târziu în noapte.
Numeroase refugii în Val Gardena vă aşteaptă deja din timpul zilei la o pauză şi apoi mai pe seară la petrecere. În
Selva di Val Gardena veţi găsii locaţii speciale cum ar fi Luislkeller, Saltos şi Igloo. La fel şi în Yellos este o atmosferă de
petrecere. Cei care doresc ceva mai liniştit se lasă răsfăţat de specialităţile locale în una din numeroasele restaurante.
Pe lângă pârtii aveţi multe alte posibilităţi pentru petrecerea timpului liber cum ar fi de exemplu drumeţii cu racheta de
zăpadă, patinaj, căţărări pe gheaţă sau săniuş. La complexul acvatic "Mar Dolomit" din Ortisei vă stau la dispoziţie
tobogan gigant, saună şi bazin în aer liber. În centrul sportiv din Selva di Val Gardena aveţi posibilitatea de a juca tenis
sau kegeln (un fel de bowling). Selva di Val Gardena şi localităţile vecine organizează în plus pentru oaspeţii lor un
program atractiv de cultură, spectacole şi evenimente.
Pe fundalul impresionant al Dolomiţilor se întinde domeniul schiabil cu zăpadă sigură a văii Gradena, care poate fi
accesat cu skipass-ul "Val Gardena/Alpe di Siusi". Un total de 178 km de pârtii şi 84 de instalaţii pe cablu vă invită la
distracţie pe unul din cele mai înalte platouri din Europa. Începătorii se bucură în special de coborârile largi pe cale le
găsesc la Ortisei şi Selva di Val Gardena precum şi între Sellajoch şi Piz Sella, în timp ce cei cu ceva mai multă
experienţă vor prefera pârtia de cupă mondială "Ciampinoi" (2 254 m) cu diverse porţiuni "negre" cum ar fi renumita
"Saslong", cu 3,5 km de lungime. Pârtia de slalom de la Puflatsch este considerată cea mai dificilă şi acoperă o
diferenţă de altitudine de 250 m. În SnowPark boarderii se pot da după pofta inimii şi numeroase porţiuni de zăpadă
adâncă sunt autentice comori pentru free-rideri. Pentru şi mai multă varietate puteţi profita de legătura la Val Gardena
prin Ortisei. Prin extinderea la "Dolomiti Superskipass" puteţi folosi toţi cei 1.200 km de pârtii şi 12 domenii schiabile astfel aveţi acces şi la Sellaronda, spectaculoasa înconjurare de o zi a masivului Sella. Accesul este posibil direct din
Selva di Val Gardena. În toate "nodurile" importante din domeniul schiabil "Val Gardena/Alpe di Siusi" aveţi acces
gratuit la internet Wi-Fi. Şi în domeniile schiabile ale "Dolomiti Superski" vă stau la dispoziţie la numeroase staţii ale
instalaţiilor pe cablu şi în localurile gastronomice hot-spots Wi-Fi gratuite. Domeniul schiabil Gröden/Val Gardena
punctează în special în categoria "Restaurante şi cabane de munte". Numeroase cabane ca de ex. Comici-Hütte,
Gamsblut-Hütte sau Fienile Monte care se găsesc la pârtii pe domeniul schiabil şi oferă mâncăruri calitative.
Val Gardena oferă schiorilor fond un autentic paradis pentru modalitate. Diferite pârtii promit nu doar panorame
incredibile ci şi multă varietate în ceea ce priveşte nivelul de dificultate! 133 km de km de pârtii în toată Val Gardena,
inclusiv Alpe di Siusi. În special datorită aşezării de vis pe platoul însorit la altitudine al masivului Sciliar, Alpe di Siusi
este considerat unul din cele mai îndrăgite - şi cele mai bune - domenii schiable pentru schi fond din Tirolul Meridional.
Pârtiile sunt mai degrabă exigente şi pretind rezistenţă şi formă bun. Dar se găseşte ceva de făcut şi pentru cei cu mai
puţin exerciţiu: de exemplu la şeaua Panider. Şi pârtia de 10 km (1 600 – 1 800 m) de la Selva di Val Gardena la
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Vallunga nu este foaret dificilă şi oferă condiţii ideale pentru începători. Cine vrea şi ceva mai elevat este aşteptat pe
pţrtia la altitudine de la Monte Pana de 37 de km (1 640 – 1 790 m). Aici se află şi noul Nordic Zentrum. În St. Christina
se percepe o taxă pentru pârtiile de schi fond.
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