
Super8 Ski Tour Route 
 

Start- en eindpunt: Gondel Col Alt – Corvara (Alta Badia)  

• Neem vanuit het dorp Gondel 1 Col Alt. Bovenaan klein stukje afdalen naar stoeltjeslift 2 Braia Fraida.  

• Piste 14 afdalen naar stoeltjeslift 8 Biok. Neem piste 10, die uiteindelijk bij berghut Saraghes op piste 9 

uitkomt. Houd steeds piste 9 rechts aan, ook het bospad rechtsaf naar Armentarola.  

• Bus/taxibusje naar Lagazuoi. Neem de gondel naar Lagazuoi en bovenaan de gondel de rode piste 2 

(dus niet richting Alta Badia; het Super8 bord negeren). Bij de splitsing verderop links aanhouden 

richting Cortina/Cinque Torri. 

• Weg oversteken, stoeltjeslift 2 Falzarego-Col Gallina. Bovenaan linksaf slaan, blauwe piste 7 langs de 

lift afdalen.  

• Net boven dalstation rechtsaf blauwe piste 8 naar Cinque Torri in (bospad).  

• Stoeltjeslift 4 ‘5 Torri’ nemen, bovenaan rechtsaf blauwe piste 10 afdalen.  

• Stoeltjeslift 5 ‘Averau’ nemen, stukje rode piste 90 afdalen, afslaan naar blauwe piste richting 

stoeltjeslift 8 ‘Croda Negra’.  

• Rode piste 92 afdalen, gaat over in blauwe 7. Stoeltjeslift 2 ‘Falzarego-Col Gallina’ opnieuw nemen 

met aansluitend sleeplift 3 ‘Col Gallina’.  

• Blauwe piste 4 afdalen naar gondel Lagazuoi. Gondel (opnieuw) nemen.  

• Rode piste 1 nemen, bovenaan links afslaan naar Alta Badia (nu wel bord Super8 volgen). 

• Piste gaat over in een bospad dat eindigt bij paardensleeplift. Contant 3,00 betalen. Paarden slepen je 

naar Armentarola.  

• Via bospad naar sleeplift 12 ‘Armentarola’. Blauwe piste 9 naar gondel Piz Sorega.  

• Blauwe piste 28 naar stoeltjeslift 7 ‘La Brancia’. Klein stukje afdalen naar horizontale stoeltjeslift 2 

‘Braia Fraida’.  

• Via blauwe of rode piste 5 naar Corvara (uitkomend op blauwe piste 8, Col Alt aanhouden) of 

halverwege via rode piste 4 naar Col Alt.  

Ben je terug in Alta Badia, dan kan ik je het fijne terras van Garni Raetia in Corvara aanbevelen. Dankzij 

hen kon ik dit blogartikel over de Super8 Ski Tour schrijven dus heb je een leuke dag gehad, breng dan als 

dank een bezoekje aan hun gezellige 'Stüa dal Tê' (waar ze ook andere dingen behalve thee serveren)! Ze 

bakken hier elke dag de heerlijkste taarten en serveren superlekkere bombardino's. Aanrader! 

 

 


