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kathimerini

Είναι τα βουνά της... διπλανής μας πόρτας αλλά η φήμη τους «κοντράρει» τα Ιμαλάια και
τις Ανδεις. Λάτρεις της περιπέτειας, φίλοι των χειμερινών σπορ και ήπιοι φυσιολάτρες
έχουν βρει εδώ το «στέκι» τους
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Είπαν γι' αυτά τα παράξενα και γοητευτικά βουνά της βόρειας Ιταλίας, πως είναι ένας
πραγματικός «ναός» των δυνάμεων της Φύσης. Πώς μπορεί να είναι και διαφορετικά, όταν
εδώ πάνω βρίσκεστε κατ' αρχήν σε ένα από τα εντυπωσιακότερα «εργαστήρια της Φύσης»
παγκοσμίως, από άποψη γεωλογικού ενδιαφέροντος;

Ετσι, πριν πάρουμε το δρόμο για τις χιονισμένες κορυφές -όπως ταιριάζει στη
χριστουγεννιάτικη εικόνα που έχουμε όλοι κατά νουν, βάζοντας σκούφο, στολή και
χιονοπέδιλα- δεν μπορούμε παρά να πούμε δυο λέξεις γύρω από την προέλευση αυτών των
βουνών που είναι συναρπαστική. Μια περιπέτεια 218 εκατομμυρίων χρόνων, όταν όλη αυτή
η περιοχή, όσο απίθανο κι αν ακούγεται σήμερα, ήταν τμήμα της «θάλασσας της Τιθύος»,
απόλυτα υπαρκτής από τα γεωλογικά δεδομένα, με κοραλλιογενείς ατόλες, υφάλους και
άλλους απίστευτους σχηματισμούς! Γεωλογικές ανακατατάξεις, εκρήξεις ηφαιστείων,
στερεοποιημένη λάβα, ιζήματα -και ό,τι άλλο βάζει ο νους του ανθρώπου- έδωσαν σώμα και
μορφή στα μεγαλειώδη αυτά βουνά, τα πιο όμορφα γλυπτά της Ευρώπης, κατά τον
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Corbusier! Ενώ οι παγετώνες ολοκλήρωσαν αργότερα το «έργο», λαξεύοντας στην
κυριολεξία στον ήλιο και το φως τις επιφάνειες των «χλωμών βουνών», όπως
αποκαλούνται απ' τους ντόπιους, εξαιτίας του ανοιχτού γκρίζου χρώματος που έχουν!

Οι Δολομίτες οφείλουν την ονομασία τους στον Γάλλο γεωλόγο D. Dolomieu, που πρώτος
πρόσεξε, το 1789, την ασβεστολιθική και κρυσταλλική τους σύσταση, προς τιμήν του οποίου
ονομάστηκε το συγκεκριμένο πέτρωμα δολομίτης, και τα εξ αυτού «περήφανα» βουνά,
Δολομίτες!

Τα κατά τόπους -όπως στην Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο και το Μπολζάνο- πολύ ενδιαφέροντα
παλαιοντολογικά μουσεία θα σας εντυπωσιάσουν με τα εκατοντάδες ευρήματα της
μακρινής αυτής εποχής, μοναδικά στον κόσμο. Ενώ διόλου απίθανο να βρεθείτε προ
εκπλήξεως, μπροστά σε κάποιο απολίθωμα όσο περπατάτε στα βουνά και να φύγετε διπλά
ευχαριστημένοι.

Βρίσκεστε όμως και σε έναν από τους πλέον αξιόλογους τουριστικούς προορισμούς της
Ευρώπης, χειμώνα - καλοκαίρι, αληθινό παράδεισο αλπινιστών και οδοιπόρων. Οι Δολομίτες
θεωρείται, δικαίως, ότι ανήκουν στην «πρώτη γραμμή περιπέτειας», μαζί με τα Ιμαλάια, τις
Ανδεις και την Παταγωνία. Πιστοί τους χιλιάδες άνθρωποι απ' όλες τις μεριές του κόσμου,
που δεν διστάζουν να αναρριχηθούν στις απότομες πλαγιές τους, να διασχίσουν κοιλάδες
με άρωμα αγριολούλουδου, να κατασκηνώσουν σε αλπικές λίμνες και ποτάμια. Να αφεθούν
στη θαλπωρή των πάσης φύσεως χειμερινών σπορ, με κορυφαίο βέβαια το αλπικό σκι. Μαζί
και η συχνή έως «κολλητική» εικόνα πολυπληθών ομάδων αλπινιστών ή απλών περιηγητών,
με σακίδια στον ώμο και εξοπλισμό που τους βλέπουμε να προχωρούν όλο και πιο βαθιά σε
μια από τις πιο απάτητες μεριές του πλανήτη. Ο χρόνος εδώ πάνω κυλάει παράξενα αργά.
Χάνεται. Ενώ μήνες πεζοπορίας προϋποθέτουν τα εθνικά πάρκα, τεράστιες εκτάσεις με
δάση, βιότοπους και άγρια ζώα. Μόνο τα βουνά της Μπρέντα βορειοδυτικά του Τρέντο με το
εθνικό πάρκο του Adamello, ένα από τα προστατευόμενα, φτάνουν για να καταλάβετε. Στην
περιοχή αυτή υπάρχουν 80 λίμνες και ένας πολύ σημαντικός παγετώνας από τους 41
συνολικά στους Δολομίτες. Εκεί και η μόνιμη κατοικία της καφέ αλπικής αρκούδας,
διωχθείσης βιαίως σε προηγούμενα «χαλεπά» χρόνια.

Στην πραγματικότητα οι Δολομίτες, όπως θα διαπιστώσετε, δεν είναι μια οροσειρά, αλλά
ομάδες βουνών, άνισα κατανεμημένες στο ανάγλυφο της περιοχής, αποτελώντας τμήμα
των Ανατολικών Αλπεων. Διασχίζουν σε μεγάλο εύρος όλο το βόρειο κομμάτι της Ιταλίας,
ξεκινώντας από την κοιλάδα της Veneto χαμηλά, όχι μακριά από τη Βενετία, κεντρική πύλη
προς τη βόρεια Ιταλία και λιμάνι προσέγγισης για εκείνους που ταξιδεύουν οδικώς προς τα
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εκεί, φθάνοντας βορειοδυτικά ώς τον Ανω Αδίγη, από τους μεγαλύτερους ποταμούς της
Ιταλίας, που πηγάζει στην Ελβετία και καταλήγει στην Αδριατική. Ανατολικά σύνορα η
Αυστρία, με την οποία όλη αυτή η περιοχή διατηρεί «δεσμούς αίματος» και πολιτισμικά
στοιχεία εντελώς ιδιαίτερα.

Μεσολαβούν μεγάλες πεδιάδες στα βορειοδυτικά, σαν αυτές κοντά στους ποταμούς Piave,
Isacro, Rienza και Brenda, κατάφυτες από καλλιέργειες. Και άλλες ανάμεσα σε πανύψηλα
βουνά γεμάτες από ροδώνες και μηλιές - Gardena, Val di Faso, Arabba, Ampezzo, και Friuli,
περιοχή με πολλά και διάσημα αμπέλια. Ορεινές περιοχές, στις οποίες οι πληθυσμοί
παραμένουν εδώ και αιώνες θεματοφύλακες της παμπάλαιας Laden παράδοσης όπως
διαμορφώθηκε από τους Λατίνους προγόνους τους.

Ολόγυρα κοσμικά χιονοδρομικά και αξιόλογα θέρετρα σαν την Μπρέντα, τη Μαντόνα ντι
Καμπίλιο βορειοδυτικά και βέβαια την Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο στα βορειοανατολικά, στην
οποία και θα καταλήξουμε, με εξαιρετικές χειμερινές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακή και
άλλη υποδομή. Το χιονισμένο τώρα αλλά γενικά «εξωπραγματικό» σκηνικό ολόγυρα στη
γοητευτική Κορτίνα έξι μήνες το χρόνο, με τις γυμνές πλαγιές να ροδίζουν στη δύση του
ηλίου σε κάνει να δικαιώνεις το θρύλο και τους φωτογράφους που τρέχουν να προλάβουν.
Λέει λοιπόν ο θρύλος, σαν χριστουγεννιάτικο παραμύθι, πως κάποτε ζούσαν εδώ πάνω
ξωτικά, νεράιδες και νάνοι, που είχαν κρύψει θησαυρούς στις κορυφές τους. Ενας απ'
αυτούς ήταν οι περίφημοι ροδώνες με τα κόκκινα τριαντάφυλλα, που κάλυπταν και
καλύπτουν ολόκληρες περιοχές πιο χαμηλά. Οι άνθρωποι όμως της πεδιάδας τους
ανακάλυψαν. Τότε οι νάνοι για να τους τιμωρήσουν μετέτρεψαν αρκετούς ροδώνες σε
βράχια και έκαναν τους ανθρώπους να μην μπορούν να τους δουν ούτε τη μέρα ούτε και τη
νύχτα. Ξέχασαν όμως τις ώρες που δύει ο ήλιος, όταν απλώνεται στις ράχες εκείνο το
κοκκινωπό χρώμα. Ετσι οι ροδώνες ξαναζωντάνεψαν και το φαινόμενο αυτό σήμερα λέγεται
enrosadura. Θέαμα απλώς μαγικό!

Στα μονοπάτια

Μονοπάτια ξεκινούν από παντού: Από πόλεις, χωριά, δάση, στα χαμηλά διάσελα ανάμεσα
σε μικρά χωριουδάκια με άρωμα μπρούσκου και κατάφυτους ροδώνες. Διαδρομές που
διακλαδίζονται σε χιλιάδες κατευθύνσεις μέσα από το μοναδικό περιβάλλον των
Δολομιτικών Αλπεων. Τα περίφημα αναρριχητικά μονοπάτια είναι απ' τα καλύτερα
οργανωμένα της Ευρώπης: οι vie ferrate -δρόμοι του ατσαλιού στα Ιταλικά- άρτια
χαρτογραφημένοι και σηματοδοτημένοι, περνούν από δύσκολες ορθοπλαγιές και
περάσματα για εξίσου «σιδερένια νεύρα». Διαδρομές που άνοιξαν απ' τον 19ο αιώνα, όταν
πρωτοξεκίνησε το τουριστικό ρεύμα στις Αλπεις, και ολοκληρώθηκαν στα χρόνια του Β΄
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Παγκόσμιου Πολέμου με τα στρατιωτικά οχήματα να ανοίγουν διόδους, ενώ από το 1950
συντηρήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν.

Στα υπ' όψιν τα εκατοντάδες καλοφτιαγμένα καταφύγια -reffugi- πιο ψηλά, κοντά στη ζώνη
των τελεφερίκ. Και πιο ψηλά για τους τολμηρούς τα κρεμαστά τμήματα των απόκρημνων
βράχων με τις οξυκόρυφες ράχες σχεδόν εξωγήινες πάνω απ' το ελατοδάσος ασπρισμένες
τώρα τον χειμώνα. Ενα σκηνικό που πραγματικά προκαλεί δέος.

Τρέντο, Μπολζάνο, Μπελούνο, Μεράνο

Τρέντο, Μπολζάνο και Μπελούνο είναι οι τρεις μεγάλες και παμπάλαιες πολιτείες, που
μοιράζονται τη γοητεία των Δολομιτικών Αλπεων. Μαζί με το Μεράνο, λίγο πιο
βορειοδυτικά -παλιά πρωτεύουσα του Τιρόλου- μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάσεις
εξορμήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το Τρέντο είναι πρωτεύουσα της επαρχίας του Τρεντίνο, στα νοτιοδυτικά. Το Μπελούνο,
επαρχία της Βένετο στα βόρεια λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στα δύο τμήματα της
επαρχίας αυτής: Το νότιο με τις επίπεδες κοιλάδες και το βόρειο με τις κορυφές των
Δολομιτικών Αλπεων. Το Μπολζάνο πιο πάνω, κέντρο της μεγάλης ιστορικής και
ιδιόμορφης περιοχής του Alto Adige: Πρόκειται για τον μόνο δίγλωσσο τομέα της Ιταλίας με
εντελώς ξεχωριστή φυσιογνωμία και υπόσταση. Με κατοίκους που είναι Ιταλοί υπήκοοι,
αλλά από άποψη κουλτούρας περισσότερο θυμίζουν τη γειτονική Αυστρία με την οποία
συνδέεται ποικιλοτρόπως εδώ και αιώνες. Αλλωστε είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη η
ονομασία της περιοχής ως Sud Tirol, ήτοι Νότιο Τιρόλο. Ενα πραγματικό χωνευτήρι
πολιτισμών. Ολα αυτά γιατί κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα εγκαταστάθηκαν εδώ
πληθυσμοί, υπό τη διοίκηση των Αψβούργων, οι οποίοι έστησαν κάστρα και στις δύο
πλευρές του Αδίγη, στις πεδιάδες και τα περάσματα, για να αποφύγουν ληστρικές
επιδρομές. Κάμποσα από αυτά έχουν μετατραπεί σήμερα σε εξαιρετικούς ξενώνες. Μετά
το 1815, η περιοχή ενσωματώθηκε στην Αυστρία και παραχωρήθηκε οριστικά στην Ιταλία το
1919, όταν πια η Αυστροουγγαρία είχε καταρρεύσει.

Η φασιστική Ιταλία αργότερα επέβαλε στους Γερμανόφωνους της περιοχής μεγάλες
πιέσεις, «εξιταλίζοντας» γλώσσα και ονόματα περιοχών. Σήμερα δρόμοι, χωριά, ονομασίες
θέσεων έχουν από κοινού ιταλικές και γερμανικές ονομασίες. Στο Μπολζάνο επίσης ζει
αρμονικά με τους Ιταλούς το μεγάλο κομμάτι του γερμανόφωνου πληθυσμού.
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Από την κοιλάδα του Τρεντίνο μέσω του Μπολζάνο ξεκινάει η πανέμορφη Strade delle
dolomite, απόστασης 210 χλμ., ώς την Cortina d' Ampezzo. Περνάει από ένα τεράστιο ορεινό
αλλά και μαγευτικό τμήμα των Δολομιτών, κάποτε κεντρικός άξονας απ' τους εμπόρους της
Αναγέννησης μεταξύ Βενετίας και Γερμανίας, όπως επίσης και στη διάρκεια των δύο
μεγάλων πολέμων. Ο δρόμος αυτός θεωρήθηκε κατασκευαστικός άθλος. Ολοκληρώθηκε το
1909 και είναι ο μόνος που συνδέει το νοτιότερο με το βορειότερο τμήμα των Δολομιτικών
Αλπεων και την Cortina ανατολικά μέσα απ' τα βουνά.

Κατά μήκος της εκπληκτικής αυτής διαδρομής, θα δείτε μερικά από τα
αντιπροσωπευτικότερα σημεία των Δολομιτών, σαν τα όρη Marmolada, με ψηλότερη
κορυφή τους τα 3.342 μέτρα όπου πιο κάτω συναντάμε αμπέλια και καστανιές. Περιοχές
σαν την Αράμπα, το χωριό Λιβιναλόγκο κι άλλες θέσεις, είναι ό,τι πρέπει για να
ξεκουραστείτε. Ενώ σταθμοί σε κορυφές και περάσματα σαν το Πάσο ντέι Πορντόι και το
Φαλτζαρέγκο, σας εξασφαλίζουν μαγευτική θέα προς τα βουνά. Από εκεί άλλωστε, η
Κορτίνα είναι μόνο 35 χιλιόμετρα μακριά.

Κορτίνα ντ' Αμπέτζο

Η Cortina d' Ampezzo είναι η κεντρική πόλη της επαρχίας του Belluno και ναυαρχίδα του
χειμερινού τουρισμού στην Ιταλία. Την αποκαλούν βασίλισσα των Δολομιτών και «σαλόνι
της Ιταλίας», έτσι όπως είναι κρυμμένη μέσα στην επιβλητική αγκαλιά των βουνών της.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.224 μέτρων, στο κέντρο της κοιλάδας d' Ampezzo,
βορειοανατολικά της επαρχίας της Βένετο. Εδώ θα τα δείτε όλα: Από πίστες, γκαλερί
καταστήματα με είδη πολυτελείας κ.λπ.

Η ιστορία της θυμίζει παρτίδα πόκερ, ανάμεσα σε ισχυρούς παίκτες: Ανήκε στην
Αυστροουγγαρία ώς το 1420, όταν κατελήφθη από τους Βενετούς. Το 1508, επεστράφη
στην Αυστρία. Το 1920 δόθηκε στην Ιταλία. Από τότε και για αρκετά χρόνια δεν σταμάτησε
η ένταση μεταξύ Ιταλών και γερμανόφωνων πληθυσμών, εγκατεστημένων εκεί από παλιά.
Αρκεί να πούμε ότι μέχρι το 1998 απαγορευόταν στους κατοίκους της Κορτίνας να στήσουν
μνημείο πεσόντων, το οποίο βέβαια και ανεγέρθη αργότερα όπως το βλέπετε σήμερα στη
μέση της πόλης. Παρ' όλο που είναι φανερά επηρεασμένη απ' την κοντινή της Αυστρία,
διατηρεί ένα εντελώς ιδιαίτερο στυλιστικά ύφος, κρατώντας σήμερα πολύ ψηλά την ιταλική
φινέτσα και παράδοση σε κτίρια και πλατείες, με τα γραφικά όμορφα στέκια και την
ενοριακή εκκλησία με το κωδωνοστάσιο ύψους 76 μέτρων.
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Στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού έχουν φιλοξενηθεί οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
του 1956 και πολλά άλλα αθλητικά γεγονότα, με τελευταίο το παγκόσμιο πρωτάθλημα
Αλπικού σκι γυναικών, το 2006. Πολύ καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις, με λιφτ και
λεωφορεία, από και προς διάφορες περιοχές του σκι, συνδέουν πάνω από 1.200 χλμ.
πίστες, περνώντας από 11 χωριά και περάσματα βουνών συνθέτοντας την περίφημη
διαδρομή του «Dolomiti Super Ski». Γύρω από την Κορτίνα μόνο υπάρχουν 110 χλμ.
καταβάσεων, 58 χλμ. πλατό cross country ski, 365 ski lifts κ.λπ.

Δικαιολογημένα η Κορτίνα θεωρείται μια playland για μικρούς και μεγάλους, καλύπτοντας
ένα φάσμα απίθανων δραστηριοτήτων: πατινάζ, έλκηθρο, πίστες αναρρίχησης σε πάγο,
rafting σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες, ενώ τα τελεφερίκ σας μεταφέρουν αδιάκοπα σε
καταφύγια και μοναδικές θέσεις, απ' όπου η θέα είναι απεριόριστη και τα χρώματα του
σούρουπου μοναδικά. Καταλαβαίνει κανείς γιατί εδώ είναι η ευτυχία των αιωροπτεριστών.

Κι αν όλα τα παραπάνω φαντάζουν κουραστικά, απλώς περπατήστε στον κεντρικό δρόμο
Corso d' Italia. Εδώ και τα καταστήματα διεθνών οίκων μόδας, όπως οι Geox, Bulgari,
Benetton, Gucci, δημιουργών που προέρχονται από τον Βορρά της Ιταλίας. Εδώ και η
Cooperative di Cortina, ο τοπικός συνεταιρισμός, που χρονολογείται απ' το 1893,
προσφέροντας στους επισκέπτες εξαιρετικά είδη από τις τοπικές μονάδες παραγωγής.

Η παραδοσιακή ορεινή φιλοξενία βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στην άψογη
εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων.

Ο πράσινος παράδεισος όμως μπορεί να περιμένει για το καλοκαίρι, όταν η Κορτίνα στα
καλύτερά της προσφέρεται για πεζοπορία, ιππασία, γκολφ κ.λπ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ
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Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος είναι με το αυτοκίνητό σας, αφού πρώτα ταξιδέψετε
από την Πάτρα ώς τη Βενετία με τις Μινωικές Γραμμές (Τ/210-41.45.700, 801 11 75000) ή
την ΑΝΕΚ (Τ/210-41.97.430). Αν πάλι προτιμάτε να κινηθείτε αεροπορικώς, θα πρέπει να
«πετάξετε» ώς το Μιλάνο μέσω Ρώμης (Alitalia, Τ/210-99.88.888, 801 11 50055) ή με την
Easy Jet απευθείας (Τ/210 353 0300) και από εκεί να συνεχίσετε με τρένο προς την
Κορτίνα.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ

Είναι τόσο πολλά τα καταλύματα, τα πολύ καλά ξενοδοχεία, τα chalets, ακόμα και
κάμπινγκ, αρκεί να κλείσετε εγκαίρως. Από τα καλύτερα:

Cristallo ( www.cristallo.it ). Πολυτέλεια, spa, υπέροχα δωμάτια, εστιατόριο.
Miramonti majestic ( www.geturhotels.com ). Τα αυτά με το παραπάνω.
Cortina d' Ampezzo Menardi ( www.hotelmenardi.it ). Eνα παλαιού τύπου, παραδοσιακό
ξενοδοχείο του 1900, επιπλωμένο με αντίκες και οικογενειακή ατμόσφαιρα.
Montana (HYPERLINK www.cortina-hotel.com ). Ξενοδοχείο του 1920, στο κέντρο της
πόλης, κοντά στην αγορά με όμορφα διακοσμημένα δωμάτια.
Dolomiti( www.hoteldolomiticortina.it )
Italia( http://cortina.dolomiti.org/hotelitalia )
International Camping Olympia www.campingolympia-(www.campingolympia-cortina.it ).
Ανάμεσα στα πευκοέλατα, 41 χλμ. απ' την Κορτίνα, στο Fiames.
Το Oltres B and B ( www.oltres.com ). Μέσα σε ένα σπίτι του 19ου αιώνα με πολύ
χαριτωμένο περιβάλλον και καλές τιμές.

Για κρατήσεις που αφορούν τη διαμονή σας επισκεφθείτε τo:
www.booking.com

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ

Τα χριστουγεννιάτικα γκαλά δίνουν και παίρνουν εδώ πάνω. Βραδιές γεμάτες γευστική
πανδαισία, σας υπόσχονται gourmet εστιατόρια σε χώρους ξενοδοχείων και γραφικά
κελάρια με σπάνια κρασιά, μπαρ κ.λπ.
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Εξαιρετικό το Enoteca, ένα μικρό wine bar μέσα στο ξύλο. Στο κελάρι του θα δοκιμάσετε
πολύ καλά κρασιά.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία, όλα στην Corso d' Italia, έχουν να πουν πολλά για το
παρελθόν του τόπου, αρχίζοντας από τα προϊστορικά χρόνια.
• Το παλαιοντολογικό μουσείο Rinaldo Zardini, όπου τα προϊστορικά ευρήματα είναι από τα
σημαντικότερα στον κόσμο.
• Η πινακοθήκη M. Remoldi, με πολύ ενδιαφέροντα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής από
ιδιωτικές συλλογές. Ανάμεσα σε σπουδαίους δημιουργούς, ο Ντε Κίρικο.
• Το εθνολογικό μουσείο Regole D' Ampezzo, μέσα σ' αυτό το μουσείο θα δει κανείς
πανέμορφες φορεσιές, είδη μεταλλοτεχνίας, παλιά ξύλινα πέδιλα του ski και άλλα ξύλινα
και παραδοσιακά αντικείμενα.
• Η εταιρεία αστρονομίας της Κορτίνας, που ιδρύθηκε το 1972, είναι αποκαλυπτική.
Τηλεσκόπια θα σας φέρουν πιο κοντά στα άστρα!
Αξίζει να δείτε επίσης εκεί κοντά: τη λίμνη Μιζουρίνα, όπου στα ήρεμα κρυστάλλινα νερά
της αντανακλώνται οι κορυφές του Μόντε Κριστάλο.
• Το Πιέβε Ντι Καντόρε: Μια πανέμορφη περιοχή, γενέτειρα του Τισιανού.
• Στο Μπολζάνο θα επισκεφθείτε οπωσδήποτε το νέο αρχαιολογικό μουσείο του Alto Adige,
όπου συντηρείται το καταπληκτικό εύρημα μούμιας 5.000 ετών. Τον περίφημο Similaum μαζί
με τον πλήρη εξοπλισμό του και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν χωμένα στους πάγους, στα
γύρω βουνά.

ΤΙ ΝΑ ΨΩΝΙΣΕΤΕ

Εξαιρετικά είδη ρουχισμού με δερμάτινα και άλλα. Η Geox έχει την έδρα της και την
τιμητική της. Τα καταστήματα με είδη αντίκας και οι γκαλερί είναι ενδιαφέροντα, αλλά
πανάκριβα. Στα συν τα είδη αθλητισμού.

Εξω στους κεντρικούς δρόμους έχουν στηθεί κιόσκια με τοπικά προϊόντα και δώρα για τα
παιδιά.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τα περίφημα μονοπάτια υπάρχουν πολλοί οδοιπορικοί χάρτες. Ανάμεσά τους, οι Carte
Topografiche per Escursionisti, χάρτες των εκδόσεων Tabacco με λεπτομερείς πληροφορίες
για όλη την περιοχή. Εύκολο να βρεθούν σε βιβλιοπωλεία της περιοχής.
Το club Alpino θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για σας.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.virgilioit/mappa , www.bolzano-bozen
www.trentino.to , www.dolomitbus.it , www.sad.it
www.infodolomiti.it , www.cortinadolomiti.org
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