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

   

 

Zájezd má těžiště programu v okolí nejvyšších dolomitských masívů ve velmi atraktivní 
oblasti centrálních Dolomit poblíž města Canazei, trasy jsou přístupné z různých průsmyků 
v nadmořské výšce nad 2000 m n. m.  

 

Túry jsou středně obtížné, můžete si jak 
přidat, tak ulehčit. Průvodkyně vymezí 
vždy jen prostor, organizační zásady, 
pohybové možnosti a pak si každý sám 
svou variantu vyberete. 

 

Ubytování je zajištěno v hotelu v Penia 
di Canazei, ve 2-lůžkových (na přání i 3-
lůžkových) pokojích s polopenzí. 
 
     Program zájezdu:         
 

     1.den: Sraz u krátkodobých zastávek u busů 
v ulici Na Florenci ve 21.00 hod., jízda přes noc 
 

     2.den: Busem na Passo Rolle, místní dopravou (~2,50 €) k chatě Rif. Baita Segantini (~2200 m). Výstup 
na Castellazzo (2333 m), zdatnější si mohou přídat vrcholky Tognaza (2209 m), příp. Cavalazza (2324 m) 
 

     3.den: Okružní túra v horské skupině Langkofel (tak trochu exkurze do nitra masívu vysokého 3181): 
busem na Passo Sella (2180). Odtud lanovkou (~10 €) na Langkofel Scharte (2681), sestup k chatě 
Langkofelhütte (2253) a okruhem návrat do průsmyku Sella 
 

     4.den: Busem na Passo Pordoi.(2239), možná 
turistika v okolí válečného památníku Ossario 
s výhledy na Col di Lana, Dolomiti Ampezzane a 
ledovec Marmolada.   
 

     5.den: Lanovkou Ciampac (~10 €) z Alba di 
Canazei (1500) na Ciampac (2160). Poté přes Sella 
Brunech panoramatickou trasou na Sas de Roces 
(2618), možný sestup přes Passo San Nicolo (2338) 
a Vernadais (2367) na výchozí místo nebo návrat 
lanovkou. Odjezd domů, jízda přes noc 
 

     6.den: Návrat do Prahy v ranních hodinách 

28. 6. - 3. 7. 2019                       7600,-Kč 

bus, 3x hotel s polopenzí, pob. taxa, průvodce 
 

Info a přihlášky: 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 60%. 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. 
 

D O L O M I T Y 

www.ck-vikend.cz 


