
Dolomitas



A Operadora Sete Mares

A Operadora Sete Mares, criada há mais de 4 anos, conta com um time de especialistas 
para elaborar experiências personalizadas para agências de viagens, sempre com atendimento 

ágil e preciso para toda a América do Sul e também para os 
principais destinos de ski do mundo!

• América do Sul: Chile e Argentina

• América do Norte: EUA e Canadá

• Europa: França, Suíça, Itália, Áustria e Andorra

• Ásia Oriental: Japão



Mapa das Dolomitas

✓ As Dolomitas também são 
conhecidas como 
"Montanhas Pálidas".

✓ Estão no norte da Itália, 
fronteira com a Austria nos 
Alpes orientais.

✓ Estão a apenas duas horas 
de trem saindo de Veneza e 
aproximadamente 3h30 de 
Milão.

✓ O ponto mais alto das 
Dolomitas é a Marmolada, 
com 3343 m de altitude.

✓ As Dolomitas são Patrimônio 
Mundial da UNESCO, devido 
à sua importância geológica 
e beleza única.



Principais Cidades

Numa localização fantástica, as cidades das Dolomitas são um verdadeiro paraíso para as férias. 
São tão variadas quanto as opções de atividades de lazer, e cada uma das cidades é única. 

Há Bolzano/Bozen, a capital da província do Tirol do Sul; Bressanone/Brixen, a cidade mais antiga do 
Tirol; a cidade medieval de Chiusa/Klausen; e Brunico/Bruneck, o centro do Vale Puster. E por falar nas 

melhores cidades das Dolomitas, não se esqueça de Cortina d'Ampezzo, a "Pérola das Dolomitas".

Cortina D’Ampezzo

Brunico/BruneckChiusa/Klausen

Bressanone/BrixenBolzano-Bozen



Experiências e Atividades

No verão ou no inverno, nas Dolomitas há muita variedade de esportes e lazer durante todo o ano. 
As Dolomitas, declaradas Patrimônio Mundial Natural em 2009, têm muito a oferecer. 

Os fãs de trekking já sabem: as "montanhas 
pálidas", como as Dolomitas também são 
conhecidas, são um paraíso de escalada e 
montanhismo por excelência. 

Algumas outras opções de verão:
✓ Hiking e escalada
✓ Passeios de bicicleta
✓ Rafting
✓ The Three Peaks
✓ Visitar os lagos e parques naturais da região
✓ E muito mais!



Experiências e Atividades

E o inverno é perfeito para férias de esqui. As Dolomitas possuem uma gama extremamente diversificada 
de pistas. 

Famílias vão adorar as trilhas e os espetaculares 
passeios de esqui, como a Sellaronda, além das 
caminhadas relaxantes de inverno que passam por 
cabanas alpinas cobertas de neve e lagos de 
montanha congelados.

Algumas opções de inverno:
✓ Esqui nas muitas estações das Dolomitas
✓ Aprés-ski
✓ Trilhas e caminhadas na neve
✓ Compras de Natal
✓ Ski Kindergarten para as crianças
✓ E muito mais!



Mapa de Pistas



Cortina D’Ampezzo

Cortina d'Ampezzo encanta os visitantes com sua estação de esqui única. Três áreas de esqui compõem a 
estação de esqui Cortina, que faz parte do grande Dolomiti Superski. As estações de esqui Faloria-

Cristallo-Mietres, Tofana e Lagazuoi e 5 Torri, juntas, oferecem 72 pistas de todos os níveis de dificuldade.



Por quê Dolomitas?

7 motivos que faz as Dolomitas ser um incrível destino 
1. UMA DAS MAIORES MONTANHAS DO MUNDO.
A estância de esqui de Dolomites é uma das maiores do mundo. São 1.200 quilômetros de pistas, divididas em 12 
áreas, com descidas para todos os níveis. O complexo ainda conta com uma estrutura altamente tecnológica, muitas 
opções de hotéis, eventos e diversas atrações turísticas.
2. É um destino para o ano todo. Há uma diversidade de esportes de inverno e uma quantidade infinita de atividades 
ao ar livre durante os meses mais quentes. 
3. Há beleza em todos os lugares que olhar nas Dolomitas. Não é necessário estar no alto das montanhas para 
encontrá-la e apreciá-la. 
4. As Dolomitas são limpas, seguras e acolhedoras e são ideais para famílias visitarem e explorarem juntas. Há muitos 
locais e atividades para a família e variedade para manter todos felizes.
5. As gastronomia italiana e austríaca se misturam deliciosamente nas Dolomitas. Todos podem desfrutar dessa 
culinária multicultural. 
6. Como a maior parte da Itália, as Dolomitas possuem uma longa tradição de vinícola e possuem um terroir e clima 
únicos. E tudo pode ser combinado com queijo local e, claro, speck! 
7. O complexo de Dolomites é formado por diversas cidadezinhas por onde estão espalhados os mais diferentes tipos 
de acomodações. As opções vão desde resorts luxuosos até cabanas em fazendas. Além disso, a região oferece uma 
enorme gama de restaurantes, lojas, adegas e muito mais.



Muito obrigada!


