
                                                                                                                                                     

”Ski  & Oplevelse”    Uge 10,  2023 

Champoluc, Monte Rosa, Italien      1600 – 2700 m 

 

                                            Hotel Bellevue i Champoluc    

Skiløb i Monte Rosa 

Hobro Skiklub arrangerer tur for de aktive, lidt eller mere øvede  

og rutinerede skiløbere. 

Turen gennemføres i samarbejde med Nortlander. 

 

Champoluc er en charmerende og uspoleret bjerglandsby, beliggende i Ayas-dalen. 

”En glemt perle i de italienske alper”. Er beliggende i 1600 m højde. 

 

Transport: Vi flyver fra Billund Lufthavn lørdag den 4. marts kl.  ? 

Afgang fra Kastrup Lufthavn ca. samme tid. Flyvetid ca. 2 timer til Torino.  

Bustransfer 2 timer.    Aftensmad efter ankomst er incl. 

Hjemrejse lørdag den 11. marts. Hjemkomst  ? 



 

 Hotel Bellevue ligger i centrum af Champoluc ved floden med ca. 400 m til 

kabelbanen ”Chrest”. Lige om hjørnet ligger der forretninger og beværtninger. 

De fleste værelser (db.vær. flere med twin-senge) har balkon med en dejlig udsigt til 

Monte Rosa massivet eller Ayas-dalen. Der er hyggelige opholdsrum og bar. 

Restauranten serverer typiske, lokale, italienske retter og har et bredt udvalg af 

italienske vine. Hotellet har elevator, sauna, jacuzzi, og opvarmet rum til 

skiopbevaring. Samt P-kælder. 

 

Skiområdet er noget helt for sig. Champoluc er den største by i Ayas-dalen, som 

sammen med Gressoney- og Alagna-dalen udgør det superflotte Monterosa-område. 

Det alsidige terræn byder på gode højdefald og rigtig meget åben fantastisk skiløb, 

men også hyggelige pister mellem lærketræerne, når sneen falder. Ud af de 180 km 

pister er der 123 km røde.  

 

Pris: er incl. liftkort 6 dage til hele området, flytransport, bustransfer og hotelophold 

med ½ pension. 

Voksne  ved to pers. i dobbeltværelse          9.950,- 

               ved 1 pers. i dobbeltværelse         13.050,- 

 

Tillæg   Skitransport m. fly pr. pers.                           450 kr. 

         

 

Rabat på liftkort pr. pers. Over 65 år                          150 kr. 

                             pr. pers.Over   81 år                       2050 kr. 

         ”kør selv”    pr. pers.                                          2500 kr 

 

Tilmelding  snarest og senest 26.august 

                        Nis Peder Juhl, Højdevej 8, 9500 Hobro 

                        21476389     mnjuhl@webspeed.dk 

 

Overfør depositum kr. 1750,-  til Sparekassen Danmark 9070 2075001897   

 

Se i øvrigt omtaler og billeder på Nortlanders hjemmeside og Champoluc google 

 

                        Hilsner Marie og Nis 
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