
. ÍeYBmí a C*ntrální Dolomity.
Záiezd rozšiřuje naši řadu nabídky ve|ikánů Do|omit

o 4 dny nádherného turistického programu, s mnoha
různými variantami stejně jako jindy - pro široké spekt.
rum Vaší různé zdatnosti'

rři tÚry jsou v typických dolomitských skupinách
Prags, tane' Puez. tuto dolomitskou řadu pak doplňuje
túra ve zce|a odIišných Zi||ertalských A|pách,
vše v dobré dopravní dostupnosti od ubytování'

Ubytování je v Jižním Tyrolsku ve vesničce Natz
v osvědčeném penzionu, s 2.|ůžkovými pokoji s příslu.
šenstvím, polopenze.

út.29.8. - ne.3.9.2017
V ceně jízdná 3x penzion s po|openzí, pobyt. taxa, prŮvodce

ťna&nrygiszgu
I.den: Sraz k odjezdÚ Ťs,b'Žotz ve 22.OO hod. u Masaryk

nádraží v Praze, v zatáčce ul. Na F|orenci u krátkodobé zast.b
2. ďen: ikupina Prags, z parkoviště Brticke|e {-1500) níst.

ním busem (3,€) k loukán PÍátzwiesen (-2000), adtudiipa-
tín {*2300) červeně zbarvené třítiskovky Crarla Rossa (Hahe
Gais|) k chatě Rossalmhútte(-Ž|00), sestup a doiezd naším
busern na ubytování

J. den; Skupina Fanes, závěr úda|Í Marea ('I550), okruh po
horských jezírkách a chatách: jezkko Lé de Piciadet (|8|g),
chata řanes QaB?), jezkka Lé de Limo Qr59}, jezírko Lé de
Vert Qa$)' chata Lavarela Qaal možným přídavken, jinak.
.sesťup na parkoviště

4. den: Val Gardena, St. Christina (150il, lanovkou na Col
Raiser (|2 €, 2f00), nádherný okruh: Regensburgerhutte
(2040), ťorcella Sieles (2505), odkud méně zdatní jěn krá*ý
vystup (,Í5a ýškouých tnetrů) na vyhlidkovau plošinu a návrát
stelnau cestou na Regensburgerhúťte a sestup do 5t, Chris-
tiny, zdatnější pak ještě výstup na Ca| c!|a Pieres (2750),
s nátdhernými ýhledy sestup přes Rif. Stévia (2310) a Juac
(| 900) do St, Christíny (1500)

5. den: Zi|lertalské Alpy, Va|sgr }ochta|, Lanovkou na }och.
ta| (|1 €, 2aCIq, mírně stoupající Hahenweg na Peachenjoch
G20q, pozvolný sesÍup do Fanealmu (|740), Po posezení
sjezd kyvadlovou dopravou (2,5a €l na parkoviště Ú37$,
odjezd. jízda přes noc

biaarní skála pad CoI dla Pieres

6, den: Návrat do Prahy v časných ranních harlinách


