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Optie 1 

Naar (Rifugio) Doss dei Gembri 2.315 mt of 

Tot de top van Monte Vioz 3.645 mt 
Zonder skilift/gondel 
 

Vertrekpunt: pad 0105 achter het dorpje Peio Paese. Let op dit is een 
lange en zware route ! 

In Val di Sole, neem de doorgaande weg, SS42 richting Passo Tonale. 

Neem de afslag ‘Val di Peio’ en volg de weg naar  Peio Fonto (ski-oord) 

tot in het iets hoger gelegen Peio Paese (het echte dorpje op 1.584 mt). 

In het dorp vindt je al wegwijzers naar Doss di Gembri en Monte vioz 

(pad 0105). Dit pad begint vlak na het dorp, links van de weg. De 

parkeerplaats is te vinden bij het kerkje San Rocco en het militaire 

kerkhof van de eerste wereldoorlog. 

Vandaar start de wandeling en loop je omhoog tot Doss dei Gembri en 

eventueel verder tot Monte Vioz. Let op, tot aan de top van Monte Vioz 

leg je een afstand af van ongeveer 18 km met plusminus 1.800 

hoogtemeters. Minder intensieve wandeling naar Monte Vioz, de op 

zijn te vinden op de volgende pagina. Je maakt dan gebruik van de 

skicabines en start hoger. 
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Optie 2 

Naar de top van Monte Vioz 3.645 mt  

Met behulp van skilift of gondel Peio3000. 
Zorg dat je op tijd terug bent bij de liften, ze sluiten stipt ! 
 

 
Vertrekpunt 1: Rifugio Doss dei Gembri 2.315 mt 
Vertrekpunt 2: Eindpunt gondellift Peio3000, 3000 mt  
In Val di Sole, neem SS42 (doorgaande weg) richting ‘Passo Tonale’.  

Parkeer de auto in in Peio Fonto (ski-oord) op het pleintje bij de skilift  

‘Tarlenta’. 

Vertrekpunt 1 Doss dei Gembri: In Peio Fonti (ski-oord) neem je eerst 

een skilift (Tarlenta) en daarna een stoeltjeslift. Deze brengen je van 

Peio Fonti naar de 2.315 meter hoge (Rifugio) Doss dei Gembri. 

Vandaar kun je omhoog lopen tot aan de top van Monte Vioz en 

dezelfde weg weer omlaag. 

Vertrekpunt 2 Eindpunt telecabine Peio 3000:  neem in Peio Fonti (ski-

oord) eerst een gondel (Tarlenta) tot rifugio scoiatollo en daarna de 

grote cabine, ‘Peio 3000‘ die je tot 3000 meter hoogte brengt. Vandaar 

kun je omhoog lopen tot aan de top van Monte Vioz (4 km lang, 185 mt 

omlaag, 853 mt omhoog) en weer terug naar  

1) de gondelcabine (Peio3000) of  

2) via route 105 doorwandelen tot Rifugio Dos dei Gembri en 

vandaar de skiliften omlaag nemen of  

3) doorwandelen via route 105 tot Rifugio Dos dei Gembri en via de 

skipistes omlaag lopen tot in Peio Fonti. 

http://www.hetberggevoel.nl/
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Optie 3 
Loop omlaag naar (Rifugio) Doss dei Gembri 2.315 mt 
 

 
Vertrekpunt: Eindpunt gondellift Peio3000, 3000 mt  

Loop vanaf 3000 meter (zie vorige pagina voor beschrijving) omlaag tot 
Rifugio Doss dei Gembri.  
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