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Veliki načrti v Forni di Sopra
V Primorcem dobro znani vasi Forni di Sopra, na zahodu Karnije v osrčju Furlanskih
Dolomitov, se pripravljajo na pomembno investicijo, s katero bodo morda že do naslednje
zimske turistične sezone ponudili novo žičnico in progo, hotel ter apartmajsko naselje.

Nova proga bo vodila z gore Varmost pod prelaz Mauria
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FORNI DI SOPRA> Septembra so v še povsem poletnem vremenu, ko so se na pobočjih nad
vasjo med vratci podili tekmovalci svetovnega pokala v smučanju na travi, predstavili zajeten
projekt, po katerem bodo v Forni di Sopra postavili novo kabinsko žičnico, ob njej uredili
najprej eno, leto kasneje pa še drugo, bolj strmo in zahtevnejšo progo, ter v nekdanji katoliški
koloniji Oda uredili hotel, pod njim pa še apartmajsko naselje.
Moči so združili občina Forni di Sopra, družba Promotur, ki upravlja s šopkom furlanskih
smučišč, in družba Sviluppo 31 iz investicijske skupine Moro iz Villorbe pri Trevisu. Vsak so
prispevali svoje, uredili potrebne papirje in načrte, da bodo po končani zimi zavihali rokave in
začeli z deli za postavitev nove žičnice in objektov. Kolonija Oda, zapuščena, a kar dobro
ohranjena velikanska stavba, v kateri je v že precej davnih poletjih hkrati letovalo tudi več kot
1000 otrok, leži nekaj kilometrov zahodno od Forni di Sopra, nad cesto, ki vodi na prelaz
Mauria, prek katerega se pride v Cadore in naprej do Cortine d'Ampezzo. V nekdanji koloniji
nameravajo urediti wellnes hotel s štirimi zvezdicami in 92 sobami, pod njim pa tri nize
apartmajskih hiš s skupno 54 apartmaji in vsemi potrebnimi servisnimi prostori. Ob hotelu bo
spodnja postaja kabinske žičnice, ki bo vodila do višine 1850 metrov, nekako do sredine

proge ob sedežnici Varmost 3. Posek za položnejšo progo so deloma že opravili, načrtujejo pa
še zahtevnejšo, obe se bosta stekli do izhodiščne postaje.
Gre za največjo naložbo na furlanskih smučiščih v prihodnjih letih. Na njih letos ne bo večjih
sprememb, omeniti pa velja povezavo med Višarjami in Florianco nad Trbižem in nekaj
izboljšav na progah. Najpomembnejša novost pri Promoturju pa je, da bo njihova smučarska
vozovnica od letošnjega leta veljala tudi za smučišče Sappada v deželi Veneto.
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