
 
 

7 ДНЕВНО СКИ САФАРИ  
 В 4 ски зони в подножието на Матерхорн от 

италианска и швейцарска страна 
с опитен водач от Бъргария 

 

Цермат, Червивня, Валтурненш 
 

ПРОГРАМА: 

Ден 1 
Полет София – Милано / Бергамо.  
Пристигане в Бергамо и трансфер до курорта Червиня 2000 м. Настяняване в хотела и 
сведобедно каране на ски в района Червиня по пистите в района Plan Torrette 2470 и под връх 
Cervino 4410 м., който обхваща 4 черни 8 червени и 3 сини писти с максимална денивелация 
1890 м. Нощувка.  
  
Ден 2 
Закуска. Продължаваме с карането на ски от южната страна на Матерхорн 4410 м. в ски зона 
Червиня по пистите над Plan Maison 2555 м., Teodor Pass 3301 м., което обхваща 8 червени и 6 
сини писти. Следобед каране на ски по пистите в района под Testa Grigia 3460 м., и Cime 
Bianche 2890 м., което обхваща 4 черни и 12 червени и 4 сини писти. 
Нощувка. 
 
Ден 3 
След закуска се отправяме към ски зона Valtournenche, като първо се изкачваме до Plateau 
Rossa 3400 м., и оттам започваме спускане до Valtournenche 1550 м. като маршрута минава по 
ски пистите в подножието на върховете Cime Bianche 2982 м, Gran Sometta 3165 м. и  Roisetta 
3333 м. Следобед каране на ски по пистите над платото Salette 2245 м., което обхваща 3 черни, 
16 червени и 23 сини писти.  В 15.00 ч. се отправяме обратно към Червиня и правим спускане с 
денивелация 1000 м.  Нощувка.  
 
Ден 4 
След закуска се отправяме към Швейцария през Teodor Pass 3301 м. и след това слизаме до 
Furi 1867 м., като маршрута минава през пистите на районите Swelesee 2583 м. и Stafel 2134 м. 
Следобед продължаваме с каране по пистите от северната страна  на Матернхорн като зоната 
обхваща 2 черни, 18 червени и 14 сини писти.  
В 15.00 ч. се отправяме обратно към Италия с гондолата, която достига Maternhorn Glesier 
Paradise 3886 м., откъдето се открива невероятна гледка към върховете Breithorn 4312, 
Liskamm 4325 Monte Rossa 4237.  Оттам започваме спускане с денивелация над 1800 м. към 
Червиня.   
Нощувка. 
 
Ден 5 
След закуска се отправяме отправяме към Швейцария през Teodor Pass 3301 м. и от Furi 1867 
м. през Riffelberg 2534 м. се качваме до Gornegradd 3301. Оттам следва спускане до Gant 2203 м. 
и отново изкачване с гондолите до Blauherd 2534 м. и Rothort 3108 м. Каране на ски в района 
под Rothorn, който обхваща 16 червени и 3 черни писти. Следобед се връщаме в подножието 
на Gornigrad и продължаваме с карането по пистите в района, в който има 9 червени и 4 сини 



писти. В 15.00 ч. трябва да сме на Grande gutte 3010 м., откъдето с гондолата се отправяме за 
Maternhorn Glacier Paradise 3886 м. Следва спускане с деневилация над 1800 м. до хотела. 
 
Ден 6; 7 
След закуска каране на ски по избор в ски зоните Cervinia, Valtournenche и Zermatt Нощувка.  
 
Ден 8 
Ранен трансфер до летището в Бергамо 
Полет Милано/Бергамо – София. 
 

Пакет “А” 
 

"Residence Castelli" 
 

Пакет “Б” 

Хотел "La Pera Doussa" 
 

Пакет “В” 

Хотел "Lyska 

 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
* Самолетен билет за директни полети София-Бергамо-София с включен голям куфар чекиран 
багаж и ски екипировка. 
* Настаняване в стандартна двойна стая за 7 нощувки в избрания хотел на съответната база 
изхранване; 
* 7 дневна карта за ски зона Breuil-Cervinia Valtournenche Италия - 150 км. ски писти; 
* 2 дневно доплащане за карта за ски зона Zermatt,  Швейцария - 150 км. ски писти; 
* Трансфер летище Бергамо – Червиня / Валтурненш – летище Бергамо; 
* Медицинска застраховка клас “А” за скиори, с покритие 10 000 Евро. 
* Опитен водач от България, който води сафарито четвърта поредна година. 
  
 
 

http://www.aparthotel.it/en/
http://www.laperadoussa.it/
http://hotellyskamm.com/

