
Klub skalničkářů Praha ve spolupráci s CK Víkend zve na tematický zájezd 

DOLOMITY 2018
        Zájezd na naše přání osvědčené CK 

Víkend, s nádhernou horskou turistikou, se 

zabývá převážně středními partiemi Dolomit, 

přístupných ze známých  vysokohorských 

pasů Gardena a Falzarego, nebo lanovkou 

z Pedratsches či od jezera Lago Misurina.  

       Denní program dle dohody nebude 

průvodcován, vždy bude volná turistika dle 

vlastní volby s přihlédnutím k pokynům CK. 

Doporučované túry jsou středně obtížné; u 

všech existují lehčí či kratší varianty.   

Ubytování je zajištěno v tyrolské horské 

vesničce Rodeneck v prostém, sympatickém 

penzionu, s bazénem, s výbornou kuchyní, ve 

2-lůžk. pokojích s polopenzí.

Popis zájezdu:

1.den: Sraz u krátkodobých zastávek busů v ul.

Na Florenci ve 21 hod., jízda do Dolomit přes noc

2.den: Příjezd na Passo Falzarego 2105.

Předpokládaný směr vycházky oblast 5 Torri, Nuvolau 

2575, návrat možný stejnou cestou, ale po domluvě 

s prův. je možný i sjezd lanovkou na parkoviště, kde 

také možný nástup do busu. Dojezd na ubytování

3.den: Busem do Pedratschess, obousměrně

lanovkou (~16 €) k hezkému horskému kostelíku 

Heiligkreuz (2050 m). Libovolná turistika pod vrcholky 

masívu Kreuzkofel.  Návrat stejnou cestou  

4.den: Busem do Passo di Gardena 2115,

nádherná procházka stezkou severním blokem věží 

směr Pass Crespeina 2528, návrat stejnou cestou 

5.den: Busem k Lago Misurina (1750). Výstup

členitou bizarní krajinou směr Rifuggio Fonda Savio 

2367, návrat stejnou cestou nebo od jezera místním 

busem k chatě Auronzo na úpatí skalní skupinyTre 

Cime. Odjezd, jízda přes noc 

6.den: Návrat do Prahy časně ráno

Pa. 24.8. - st. 29.9.2018      6 800,-Kč 
doprava busem, 3x penzion s polopenzí, průvodce 

Info a přihlášky: Josef Macháček, m: 732 336 919 

       Alena Vnoučková    775 209 180 

      Stornovací podmínky CK: při stornu do 2 měsíců před 
odjezdem 500 Kč, mezi 2 a 1 měsíci před odjezdem 30%, v 
době kratší než 1 měsíc 50%. Při stornu větším než 500 Kč 

je při příštím přihlášení kompenzace ve výši 50% stornopoplatku.  Záloha 3000,-Kč při přihlášení, doplatek do 2 
měsíců před odjezdem. 

Passo Gardena 

horský kostelík Heiligkreuz 

cestou k Passo Crespeina 


