
Klub skalničkářů Praha ve spolupráci s cestovní kanceláří Víkend zve na tematický zájezd 

Západní Dolomity 

Zájezd má těžiště programu v okolí horského městečka Madonna di Campiglio, které je 
považováno za jedno z dolomitských center, jeho program zahrnuje jak trasy v dolomitském 
masívu Brenta, tak ve zcela odlišném národním parku Adamello-Presanella. 
 

 
 

Túry nejsou mimořádně obtížné, základní fyzickou zdatnost a technickou zkušenost však 
předpokládají. Lehčí variantou je zkrácení túr, které je možné prakticky u všech. 

Ubytování jsme zajistili v hotelu La Torre ve středisku Folgarida, ve 2-lůžkových (na přání i 3-
lůžk.) pokojích s příslušenstvím, polopenzí a pobytovou taxou v ceně. 

Program zájezdu: 
 
1.den: Sraz k odjezdu v Praze ve 21.00 hod. (upřesníme), jízda přes noc. 

2.den: Pod věžemi Brenty od západu. Z Passo Campo Carlo Magno lanovkou (~15 €) na Passo Grosté 
(2440), bez většího převýšení pod věžemi Vallasinella k Rif. Tucket (2270), zdatnější až k Rif. Brentei 
(2180), sestup k Rif. Vallasinella (1510), pěšky (4km) do Madonny (1500), možný dojezd místním 
autobusem (3 €). Bus přejede. 

3.den:.Túra pěti jezer. Z Madonny di Campiglio lanovkou (~9 €) na Palón (2130), okruh po jezerech 
Ritorto, Lambin, Serodoli, Nero, Nambino, poté sestup do Madonny (1500) 

4.den: Autobusem trochu dál na jih, k Rifuggio Garibaldi, vycházka na Passo Tremalzo a Rifuggio Qarda 

5.den:. Lanovkou (~13 €) z Pinzola (780) na Doss del Sabion (2101), kruhový rozhled. Sestup na Passo 
Bregn de l'Ors (1836), Piano di Nardis (1822), výstup přes Scala Santa na Rifugio 12 Apostoli (2490). 
Návrat stejnou cestou nebo přes Malga Bregn da l’Ors na mezistanici Prà Rodont (1510) 

6.den: Návrat do Prahy v ranních hodinách 

st 28.6. - po 3.7.2023   jízdné busem, 3x hotel vč. pobyt. taxy, polopenze,  průvodce        9300,-Kč 

 

Informace a přihlášky: Alena Vnoučková, tel. 775 209 180 
 
Na zájezd se vztahují všeobecné smluvní podmínky CK Víkend - viz www.ck-vikend.cz, O zájezdech, Organizační 
podmínky. První a poslední programový den povinná 9hod. bezp. pauza pro řidiče. Záloha 4000 Kč. Cena kalkulována na 
32 osob. Možnost zprostředkování připojištění vč. covid-19 poj. Uniqa dle akt.tarifu, nyní K7S15P pojistné cca 450 Kč. 



 

 

 

 

 

 


