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Val di Sole 



 

GEBIED 
Ossana, gelegen op een kruispunt van wegen is een mooie uitvalsbasis voor tochten de omgeving. 
Met het Ortler / Ortles massief in het noorden en het Adamellomassief in het zuiden zijn er vele, soms 
uitdagende, wandelmogelijkheden. In de omgeving is in de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten, 
restanten zijn nog steeds in het landschap aanwezig. Deze locatie is zowel geschikt voor de 
liefhebbers van sneeuw en ijs (Adamello, Selvio en Ortler) als voor Klettersteigers (Brenta), ongeveer 
een uur rijden vanaf de camping. Ook voor de bergwandelaar zijn er vele mogelijkheden in vaak nog 
ongerepte natuur in bijvoorbeeld Val Peio of Val di Rabbi (reken voor dit dal ook een uur rijden). Het 
gebied tussen Val di Sole en Madonna di Campiglio is in de winter een paradijs voor skiërs en 
boarders, maar ook in de zomer zijn er diverse mooie wandelingen te maken; helaas kom je 
onderweg wel wat winterinfrasturctuur tegen. 
 
CAMPING  
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Cevedale 
Via di Sotto Pila 4 
38026 Fucine / Ossana 
www.campingcevedale.it 
 
Het terrein ligt op ca. 900 hoogte in een naaldbos. De meeste toeristische standplaatsen liggen bij 
elkaar, enkele plaatsen liggen tussen de vaste plaatsen. Tevens zijn er twee BBQ-plaatsen aanwezig. 
De camping wordt gescheiden door de Noce, welke met een burg overgestoken dient te worden. Aan 
beide zijden van het water is een toiletgebouw gesitueerd, waarvan er één met overdekte ruimtes. 
Tevens is er een kleine supermarkt aanwezig op de camping. Overige winkels vind je op ca. 500 
meter van de camping in het dorpje Ossana. Parkeren doe je op speciaal aangewezen 
parkeerplekken op het terrein. De plekken op de camping zijn rond de 70m2 groot. In de omgeving is 
helaas geen zwembad meer aanwezig. 
 
 
REISROUTE 
Auto:  Over de Brenner (E45/A22) via Bolzano tot de afslag Mezzolombardo. Via Cles naar Dimaro  

Andere mogelijkheid: Tolvrij is mogelijk via de Fernpass, Landeck en de Reschenpass en via 
de provinciale wegen naar Meraro, Bolzano en Mezzolombardo. Alternatief: Via Lana en St. 
Pankraz naar Cis en dan naar Cles, Dimaro en Ossana (o.a. SP86, SP 71, SP 57 en SS 43) 
of via de Mendelpas. Deze routes zijn minder geschikt voor auto met aanhanger. 

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: 
www.anwb.nl, www.maps.google.com. 
 
 
HUTTEN IN DE (DIRECTE) OMGEVING 
Adamello - Presanella 

 Capana Presena (privé, 2729 m) 

 Rifugio Lago delle Malghette (privé, 1890 m) 

 Rifugio Viviani Pradalago (privé, 2082 m) 

 Rifugio Orso Bruno (privé, 2180 m) 

 Rifugio F Denza (CAI, 2298 m) 

 Rifugio Al Caduti dell’ Adamello (CAI, 3040 m) 

 Rifugio S Gnutti (CAI, 2166 m) 

 Rifugio Bedole (privé, 1641 m) 

 Rifugio P Prudenzini (CAI, 2235 m) 

 Rifugio CAI Lissone (CAI, 2005 m) 

 Rifugio Stella Alpina (privé, 1450 m) 

 Rifugio Città di Trento-Mandrone (CAI, 2449 m) 

 Rifugio F Tonolini (CAI, 2467 m) 

 Rifugio Cornisello (privé, 2120 m) 

 Rifugio Val di Fumo (CAI, 1997 m) 
 
Gruppo di Cevedale 

http://www.campingcevedale.it/


 

 Rifugio G. Lacher al Cevedale (CAI, 2607 m) 

 Rifugio Silvio Dorgoni (CAI, 2440 m) 
 
 
ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog andere 
mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze 
voor de deelnemers niet te zwaar is. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes. 
 
WANDELTOCHTEN: 
Bij de camping:  

 Ten noorden van Ossana (bij Termenago) is een uitgebreid gebied met boerenlandwegen en 
struinpaden die uitnodigen voor een (stevige) dagwandeling. Enige ervaring met kaartlezen 
is gewenst, er zijn weinig uitgezette wandelpaden. 
 

 Vanuit Cogolo (1.150 m) via pad 109 - M.ga Levi (2.015 m) Passo Ceroen (2.623 m) M.ga 
Cércen alta en bassa (2.147 m en 1.969 m) – Fonti di Rabbi (1.200m). Zo eerst redelijk steil 
klimmen en lang afdalen (deels over breed pad). De route kan ook andersom gelopen 
worden. Deze route maakt deel uit van de Sentiero Italia 

 
Iets verder in het Valle del Monte (westelijk van Peio (of Pejo):  

 Peio (1579m) - Mga Guimella (1950m – route 125 en 124) Malga Pian Pelu (route 110B) – 
Mga Guimella (1950m, route 110) – Peio (1579 via route 124 en 125) 

In het Val di Rabbi 

 P bij Cavallar (ca. 1.475m) – Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo (Haselgruber Hütte) (2.425 
m) via route 108. Als je iets doorloopt op de 145 kom je bij de Haselgruber Seen waarvan de 
Kirchbergsee (2.544m) de hoogste is. 

 
Daarnaast zijn een aantal van de eerder genoemde berghutten een mooi doel voor een (stevige) 
dagtocht. 
 
KLETTERSTEIGE: 

 Passo del Tonale (1.883 m) – Funivia Paradiso (kabelbaan) – Ristorante Paradiso (2.585 m) 
– Capanna Presena (2.729 m) – Corno di Lago Scuro (3.166 m) – Bivacco Amici della 
Montagna (3.160 m) – Sentiero dei Fiori – Passo del Castellaccio (2.963 m) – Ristorante 
Paradiso (2.585 m) – kabelbaan – Passo del Tonale (1883 m): 6 uur.  

 
Rondom Madonna di Campiglio zijn vele mogelijkheden tot klettersteigen (Brenta). Met goed 
uitkienen zijn meerdaagse tochten te maken waarbij per dag een keuze gemaakt kan worden tussen 
een route door via ferrata en het “normale” wandelpad.  
 
HUTTENTOCHTEN: 
Driedaagse tochten 

 . Peio – M.ga Mara (2031 m, route 105, 127) – Rif. G. Lachner al Cerverdale (2607 m, 
route 102) . Rif. G. Lachner al Cerverdale (2607 m) – route 104 naar punt 3135 – 
Moosferner over (gletsjer! redelijk spletenvrij) naar P 3143 (route 104) – Rif. Silvio Dorgoni 
(2440 m, route 104). . Rif. Silvio Dorgoni (2440 m) – Colèr (1381 m, P, via route 106 sent. 
d. Alpinisti). Route kan op dag 1 worden ingekort door de starten bij M.ga Mara. Echter hier 
is een beperkt aantal parkeerplaatsen + laatste stuk tolweg). Wandelroute vanaf Peio is 
afwisselend. Na veel neerslag kan dag 2 veel langer duren dan vaak beschreven, met name 
het stuk over de Moosferner wordt dan een stuk lastiger en zwaarder. 

 

 . Peio – M.ga Mara (2.031 m, route 105, 127) – Rif. G. Lachner al Cevedale (2.607 m, route 
102) . Rif. G. Lachner al Cevedale (2.607 m) – Passo di Porcola / Fürkelescharte (3.032 m, 
route 103) - Zufallspitzen / Cima Cevedale (3.757 m) – Monte Cevedale (3.769 m) – Passo 
Rosole (3.536 m) – Monte Rosole (3.531 m) – Bivacco Colombo (3.485 m) – Col de la mare 
(3.442 m) - Rif. G. Lachner al Cevedale (2.607 m).  Rif. G. Lachner al Cevedale (2.607 m) –
Lago del Cáreser (2.603 m, route 104 en 123) M.ga Mara (2.031 m, route 123) – Peio (route 
127, 105). Deze tocht is alleen geschikt voor ervaren wandelaar. Dag 2 is een lange zware 
dag door mixed terrein (rots en ijs), eventueel korter te maken door te overnachten in het 



 

bivacco. 
 

  Passo del Tonale – gondel Paradiso (2.585 m) – Passo del Castellacio (2.963 m / route 
44) – Passo di Casamadre (2.984 m) - Bivacco Amici di Montagna (3.160 m) – Passo di Lago 
Scuro (2970 m / Sentiero del Fiori) - Rifugio Citta di Trento al Mandron (2.449 m) . Rifugio 
Citta di Trento al Mandron (2.449 m) – route 212 / Sentiero della pace tot punt 2.253 – route 
220 Sentiero Migotti – Passo Cercen (3.022 m) – Rifugio Stavel F. Denza (2.298 m / route 
206)  Rifugio Stavel F. Denza (2.298 m) – Passo dei Pozzi (2.604 m / route 234) – B.to 
Pozzi Bassi (1.803 m / route 234) – via route 268 en route 281 naar Passo del Tonale. Deze 
tocht is alleen geschikt voor ervaren wandelaar. Zowel op dag 1 en dag 2 zijn er stukken via 
ferrata te overwinnen. Rondom Passo Cercen kunnen sneeuwvelden voorkomen. 
 

  Passo del Tonale – gondel Paradiso (2.585 m) – Passo del Castellacio (2.963 m / route 
44) – Passo di Casamadre (2.984 m) - Bivacco Amici di Montagna (3.160 m) – Passo di Lago 
Scuro (2970 m / Sentiero del Fiori) - Rifugio Citta di Trento al Mandron (2.449 m) . Rifugio 
Citta di Trento al Mandron (2.449 m) – route 236 naar Rifugio Lobia Alta ai Caduti dell’ 
Adamello (3.020 m)   Rifugio Lobia Alta ai Caduti dell’ Adamello (3.020 m) – Sentiero dei 
Matarot (route 241) – Rifugio Bedolo (1.641m) en verder met de bus naar Madonna di 
Campiglio en dan naar Ossana. Deze tocht is alleen geschikt voor ervaren wandelaar. Zowel 
op dag 1 en dag 3 zijn er stukken via ferrata te overwinnen. Dag 2 gaat over de Vedretta del 
Mandron (uitgebreid gletsjergebied) met de mogelijkheid om een top van het 
Adamellomassief te beklimmen 
 

2 dagen met mogelijke topbeklimming:  

 Peio Fonti gondel naar Rif. Doss dei Cembi 2380 m – Rif. Vioz Mantova (3535 m, route 105). 
Eventueel beklimming Mont Vioz (3645 m).  Rif Vioz Mantiova (3535 m) – Rif. Doss dei 
Cembi (2380, route 105) – Rif. Scojattolo (2000 m, route 105). Vanaf hier de gondel naar 
Peio. 

 
Sinds begin 2011 is er een mogelijkheid om per gondel tot 3000 meter hoogte te komen (vanaf Rif 
Scojattolo). Mont Vioz is normaal gesproken in de zomer zonder stijgijzers te beklimmen en staat 
bekend als de makkelijkste top in het Stelvio massief. Bij optie via de gondel is Mont Vioz als dagtocht 
te maken. Let op: niet op alle kaarten is de route van de gondel en de wandelroute naar Mont Vioz 
correct ingetekend 
 
2 dagen rondom Rabbi 

 Fonti di Rabbi (1.195 m) – Rif. Silvio Dorigono (2.440 m, route 106)  Rif. Silvio Dorigono 
(2.440 m) – punt 2.833 (route 107) - Schwärzerjoch (Giogo Nero) (2.825 m) –Rif. Stella Alpina 
al Lago Corvo (Haselgruber Hütte) (2.425 m) via route 145 Piazolla (1315 m, route 108 Sent. 
Italia) – Fonti di Rabbi (1.195m). 

 P bij Cavallar (ca. 1.475m) – Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo (Haselgruber Hütte) (2.425 
m) via route 108  . Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo (Haselgruber Hütte) (2.425 m) – 
Rabbijoch / Passo di Rabbi (2.449 m / route 108) – Bärhapp Alm (2.295m / route 108) – 
Seefeld Alm (2.242m / route 13A) -  Inn. Alplaner Alm (2.245m / route 13A) – Punt 2.331 m – 
Alplaner See (2.387 m route 14A) – Passo Alplaner (2.424 m route 14A / 136) – M.ga 
Bordolona di sopra (2.084 m / route 136) – Passo Palù (2.412 m / route 133) – M. ga Palù 
(2.088 m / route 133) - P bij Cavallar (ca. 1.475m) route 133A. 

 
2 dagen rondom Peio 

 . Peio – M.ga Mara (2031 m/ route 105, 127) – Rif. G. Lachner al Cerverdale (2607 m, route 
102) . Rif. G. Lachner al Cerverdale (2607 m) - Lago Nero – Lago del Careser (2.603 m / 
route 104 / 123) – Pison (route 123 / 140) – M.ga Pontevecchio (1.762 m (143B) – Sentiero 
Italia naar Peio 

 
2 daagse met doorsteek west – oost van de Brenta:  

 Rifugio Vallesinella (weg naar deze rifugio is overdag deels afgesloten, busdienst vanaf P) – 
rifugio Casinei (  route 317) – rifugio del Tuckett & rif O. Sella (2271 m , via route 317 of 318) 
– Rif. G. Graffer al Gostè (2261 m route 316 en 331) of  bushalte Gostè  - Rif. M.ga 
Montagnoli (1804 m) – Bosson – M.ghe Boch  (route 331) - Rif. G. Graffer al Gostè (2261 m, 
route 331)  Rif. G. Graffer al Gostè – Passo Gostè (2442 m, via route 331 en 316; deze 



 

route is mooier dan pad 301 dat rechtstreeks naar de pas loopt) pad 301 blijven volgen tot 
splitsing pad met 314, pad 314 naar beneden volgen tot splitsing met pad 371B, 371B volgen 
naar Mga Flavona (1860 m) – P.so Termoncello (1856 route 330) – Rislà (1177 m route 339)- 
Dossa del Lago (1177 m route langs Lago di Tovel (wordt als een van de mooiste meren in 
het gebied gezien). Bij het meer is een P (tolweg) en bushalte waar vandaan een bus vertrekt 
tot aan het einde van het dal. Een beperkt aantal bussen rijdt door naar Cles.  
 

BEKLIMMINGEN: 

 Adamello (3554 m) 

 Presanella (3558 m) 

 Vioz (3645 m) en alle andere toppen in het zuidelijk deel van het Stelvio nationaal park. 
 
 
ROTSKLIMMEN: 
Sportklimmen in directe omgeving is beperkt mogelijk. Er is een mogelijkheid voor rotsklimmen 
bovenaan de kabelbaan bij Passo Tonale of in Malè. De meeste routes zijn 5 of hoger gekwalificeerd. 
 
MOUNTAINBIKEN: 
In het Val di Sole zijn vele mogelijkheden om te mountainbiken. Routes staan ingetekend op de 
Kompasskaarten. Mountainbike im Adamello: 46 touren zwischen Val Camonica und Val di Sole 
(ISBN 978-8898609949) geeft een beschrijving van tochten die te maken zijn in de omgeving. 
 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 Tabacco 048 Val di peio – Val di Rabbi – Val di Sole; 1:25.000 

 Tabacco 052 Adamello / Presenella; 1:25.000 

 Kompass 119, Val di Sole; 1:30.000 

 Kompass 072, Parco Nazionale dello Stelvio; 1:50.000 

 Kompass 71, Adamello – La Presanella; 1:50.000 

 Kompass 638, Adamello; 1:25.000 

 Kompass 639, Presanella; 1:25.000 
Tabaccokaarten worden als prettiger ervaren in dit gebied. 

 G. Price, Walking in the Central Italian Alps; Cicerone Press ISBN 978-1-85284-183-4 

 G. Price, Walking in Italy’s Stelvio National park, Cicerone Press ISBN 978-1-85284-690-9 

 Klettersteigatlas Südtirol – Dolomiten – Gardasee ISBN 978-8-8707-3874-2 

 Klettersteigführer Dolomiten – Südtirol – Gardasee ISBN 978-3-902656-17-9 

 Rother Wanderführer Brenta ISBN978-3-7633-4181-8 
NB: de kletterstiegatlas en klettersteigführer hebben beide een groot aantal dezelfde routes 
beschreven. 
 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Gedenkteken voor de gevallenen WO I op de Passo Tonale 

 Madonna di Campiglio 

 Trento 

 Lago di Tovel 

 Peio (Pejo) 
 


