DOLOMITI ...
Kot smo se že dolgo nazaj menili, da bi v okviru našega PD - Vipava organizirali panoramsko
in lahko treking turo v italijanske Dolomite. Zatorej, vabljeni vsi.
Ideja je dobila vrata, načrt pa je tak:

1. dan – sobota 27. 8. 2011
Iz Vipave krenemo ob 6h zjutraj sledi vožnja po avtocesti preko Pordenona do Longaroneta,
kjer zavijemo levo v slikovito dolino Val di Zoldo. Dolino s severa zapira mogočna Monte
Pelmo z juga pa veličastna Civetta. V lepi turistični vasici Mareson naredimo prvi postanek.
Nato pot nadaljujemo naprej preko prelaza Staulanza in se spustimo navzdol proti prekrasni
mondeni vasici Alleghe, kjer samo vas krasi veliko jezero. Sledi premik iz vasice strmo
navzgor do izhodišča gondole, ki nas popelje skoraj dva tisoč metrov visoko, kjer se začne
naša današnja pohodna tura. Najprej sledi lepa makadamska pot, ki jo krasijo same lepe gore,
Mt. Pelmo, Civetta, najvišja Marmolada, …Do prve koče, kjer naredimo prvi postanek je cca
1 – 1.5h hoda. Nato naprej nas pot vodi preko lepega visokogorskega jezerca in pod
mogočnimi stolpi in stenami Civette do druge koče Tisi, kjer se nastanimo in prespimo. V
idilični koči imamo tudi zajtrk. Popoldan bo zagotovo dovolj časa še za sprehode pod
mogočnimi stolpi južne stene Civette, kjer bo vaše oko zagotovo vzrlo kakega alpinista, ki
pleza v mogočni steni.

2. dan – nedelja 28. 8. 2011
Zjutraj po zajtrku in nadihanem svežem zraku pot nadaljujemo proti mondenemu Canazeju
preko slikovitega jezera in prelaza Fedaia. Od tu se odpira zares fascinanten pogled na kralico
Dolomitov Marmolado. Vožnjo zaključimo na čudovitem prelazu Passo di Sella, kjer
začnemo tudi današnjo krožno lahko treking pot. Najprej se z gondolo zapeljemo malo višje
in nato pot nadaljujemo do koče Comici od tu gremo krožno pot na izhodišče. Zares slikovita
krožna tura nas stalno bogati z zares lepimi razgledi na okoliške vršace. (lahke hoje je za cca
3 – 4h). Potem se spustimo nazaj v Canazei, kjer si vzamemo cca 1-2h prosto za ogled
mondene vasice, nakup spominkov, …
Potem sledi vožnja preko prelaza Passo Fedaia pod mogočnim ledenikom Marmolade nazaj
proti domu … v Vipava prispemo v večernih urah.

Civetta

Passo Sella

Cena na posameznika znaša 100 EUR (cena vključuje: prevoz s avtobusom, spanje v odlični
koči, zajtrk s toplim napitkom in hrano, žičnica 1. in 2. dan)
Za preostalo hrana in pijačo poleg zajtrka v koči poskrbi VSAK SAM!
Za hojo potrebujete lahke treking čevlje, hodili bomo po lepem blagem terenu gor-dol,
pohodne palice, vetrovka, kapa, …

Prijave se izvajajo skupaj s plačilom izleta, do 23. 8. 2011!
Izlet se na slabo vremensko napoved prestavi za teden dni naprej, v kolikor je vremenska
napoved ponovno slaba izlet odpade!
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dejankrn@gmail.com

