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VABILO
Planinsko pohodni tabor
DOLOMITI
Od 11.-17. Julija 2018
Dolomiti se nahajajo v severni Italiji in obsegajo območje Južne Tirolske, Trentina
in Belluna. Razgledi na vse, kar ponujajo Dolomiti, so tako fantastični, da se jih
preprosto ne naveličaš. Narava in gore so prelepe in spadajo pod Unescovo
svetovno dediščino in nekaj teh lepot bomo doživeli tudi mi.
1.dan 11. julij, sreda: odhod v zgodnjih jutranjih urah mimo Ljubljane, skozi Karavanški predor
do Toblaškega polja v Italiji in ogled izvira reke Drave. Popoldne prihod v hotel, večerja.
2.dan 12.julij: Po zajtrku vožnja po gorski cesti do koče Avronzo (2320mnm). Obhodili bomo
veličastne Tri Cine. Hoje bo okoli 4-5 ur. Popoldan spust v dolino in obisk jezera Misurina.
Vrnitev v hotel in večerja.
3. dan 13. julij:po zajtrku vožnja do prelaza Pordol (2239mnm), od tu pa peš na Piz Boe in
nazaj(3152mnm), lahko pa tudi z gondolo na višino 2950mnm .Hoje 3-4 ure. Vrnitev v hotel ,
večerja.
4.dan 14.julij:po zajtrku vožnja do prelaza Falzarego (2150mnm), vzpon skozi galerije-ostanki
prve svetovne vojne do koče Lagazuoi (2750mnm),kjer je obvezna čelada in svetilka. Vračamo
se po normalni poti in hoje je približno 3-4 ure. Vrnitev v hotel, večerja.
5.dan 15.julij:zajtrk, vožnja do svetovno znanega smučarskega centra Cortina di Ampezo in
ogled. Tega dne še možen ogled jezera Sorapiss nato pa v hotel in večerja.
6.dan 16.julij: po zajtrku vožnja do koče Bai de Dones (1889mnm), vzpon do koče
Nuvolau(2575mnm)in nazaj. Hoje okoli 5 ur. Vrnitev v hotel, večerja.
7.dan 17.julij:po zajtrku odhod domov. Vožnja mimo krajev Auronzo di Cadore, Tolmezzo,
Trbiž, Krajnska gora, Sevnica.

STROŠEK TABORA: 460€ (min.35oseb), 490 (min.25oseb),v to ceno je vključeno: avtobusni
prevoz z cestninami in parkirninami,6x spanje,večerja, zajtrk, turistična pristojbina, stroški
organizacije, priprave in vodenje.
INFORMACIJE in PRIJAVE: Darinka Avguštin tel.: 041 481 697 in Prah Toni tel.:031 643 338,
do 30. marca 2018 zaradi rezervacije hotela. Ob prijavi se plača 100€.
TABOR VODI: Darinka Avguštin v sodelovanju z Turistično agencijo Turizem Prah Toni.

Lepo povabljeni na osvajanje teh vrhov in poglede na lepe doline, jezera. Tudi za
tiste, ki se ne bi vzpenjali na vrhove so v nižinah lepi ogledi.

