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

DOLOMITY 2020
st 26.8. – po 31.8.2020

centrální skupiny Dolomit od západu – v popředí Langkofel a Plattkofel

Na nový tematický zájezd zveme všechny milovníky horské flóry do oblíbených
Dolomit, letos je pestrý program rozložený zejména v severních a centrálních Dolomitech,
1 den strávíme též v Zillertalských Alpách.
Denní túry jsou vesměs lehčí, u jediné
těžší (Peitlerkofel) ovšem dost zkracujeme:
méně zdatní jen sedlo (Peitlerscharte 2357),
zdatnější jen tzv. Malý Peitlerkofel (2813).
Ubytování je zajištěno v osvědčeném
hotelu na začátku údolí Ahrntal poblíž města
Bruneck. V ceně 2-lůžkové pokoje s přísluš.,
3lůžkové se slevou 200 Kč/os, 4lůžkové
sleva 300 Kč/os, 1lůžkový příplatek 700 Kč.
Stravování formou polopenze.
Program zájezdu:

www.ck-vikend.cz

1.den: Sraz u krátkodobých zastávek u busů v ulici Na Florenci ve 21.45 hod., jízda přes noc;
2.den: Skupina Prags: Příjezd na parkoviště Brückele (1500 m n.m.), odkud místním busem (~3 €) k loukám
Plätzwiesen (2000 m n.m.), odtud už volná turistika v nitru masívu Croda Rosa;
3.den: Passo Valparola (2168): Busem na průsmyk
(9-hod. pauza). Méně zdatní okruh kolem vrcholu
Settsass - asi 13 km, v nadmořské výšce 21002300m, zdatnější prodloužení o vrchol (2571);
4.den: Speikboden (2523): Horský kotel známý
spíše lyžařům: lanovkou (~19 €) do nadm. výšky
1958 a okruh: Kleine Nock (2227), Grosse Nock
(2400), Speikboden (2517), a lanovkou dolů;
5.den: Oblast Peitlerkofel (2873): Z Passo Erbe
(Würzjoch,1987) krásný výstup, ale obtížný, má 2
varianty: méně zdatní výstup jen do sedla
Peitlerscharte (2357), zdatní mohou např. na Kleiner
Peitlerkofel (2813). V podvečer odjezd do ČR;
6.den: Návrat do Prahy velmi časně ráno.

st 26.8. - po 31.8.2020

jízdné busem, 3x hotel vč. míst. taxy, polopenze, průvodce

7200,-Kč

Informace a přihlášky: Alena Vnoučková, 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. bezpeč. pauza pro řidiče. Záloha 3000,- Kč. Cena vychází z počtu cca 32 osob.

