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Dolomity V 2016
Lagorai
Termín: 27.9. - 2. 10. 2016 (6 dní, z toho 2 pracovní)
Program: Klasický podzimní čtyřdenní přechod, tentokráte v divokém pohoří Lagorai. Dolomity jsou zařazeny od roku 2009
mezi světová dědictví UNESCO. Tato trasa byla pojmenována „Trekking delle Leggende“ - jedná se o oblast s nedotčenou
přírodou a množstvím jezer. Pohoří spadá do velmi známé oblasti Val di Fiemme. Skladbou hornin se odlišuje od klasických
masivů Dolomit, je sopečného původu. Díky nedotčenosti přírody a skvělým výhledům na okolní masivy Latemar,
Rosengarten, Sella Group a Pale di San Martino láká mnohé outdoorové nadšence. V rámci akce budeme mít možnost
vystoupat na nejvyšší vrchol Cima di Cece 2754m, v závěru trasy budeme procházet přírodním parkem Paneveggio, kde
rostou červené smrky, které využíval pro výrobu svých houslí Antonio Stradivari. Naše putování zakončíme v sedle Passo
Rolle 1972m, odkud jsme loni náš pochod začínali.

!POZOR! V rámci letošního přechodu bude k dispozici pouze jedna chata s max. počtem 15 lůžek, tzn. oproti předchozím
ročníkům, se bude jednat o přechod na těžko, se vším co k tomu patří… ;-) Přenocování bude možné ve vlastních stanech,
případně v bivacích s kapacitou max. 10 osob, které jsou rozprostřeny po celé trase pochodu. Možnosti přenocování v rámci
celého treku jsou následující: 1. NOC – stan, 2. NOC – stan/chata, 3. NOC – stan/bivak.
Pěší trasa:
Passo Manghen 2047m – Forcella Ziolera 2250m – Forcella di Montalon 2133m – Forcella Valmoena 2294m – Forcella
Lagorai 2326m/Laghetti di Lagorai 2270m – Forcella di Coppola 2533m – Cima Litegosa 2548m – Passo Sadole 2066m Rifugio Cauriol 1600m – Forcela Coldose 2182m – Lago Brutto 2207m – Bivacco Paolo & Nicola 2180m – Cime di Cece
2754m - Bivacco Aldo Moro 2565m - Rifugio Colbricon 1927m – Passo Rolle 1972m, v případě dostatku času mám namyšleny
další varianty
Bus trasa:
Olomouc – Zlín - Uherské Hradiště – Mikulov – St. Pölten - Salzburg - Innsbruck - Bolzano – Passo Manghen – Passo Rolle
a zpět
Cena: 3600,- Kč (nejpozději do 16. 9.)
Celkovou částku posílejte na účet Fio Banka č.ú. 2900131742 / 2010, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „Dolomity V
+ vaše jméno a příjmení“
Storno poplatky: 10 dnů před akcí – 1500 Kč, 9 – 1 den 80 % z ceny akce, v den odjezdu 100 %. V případě vyslání náhradníka
se storno poplatky nehradí.
Odjezd: 27. 9. 2016 Olomouc (u hotelu Clarion, býv. Sigma, zastávka MHD Kosmonautů 16.00 hod.) - Zlín (parkoviště pod
zimním stadionem 17.00 hod.) – Otrokovice (nádraží ČD 17.30 hod.) dále směr Uherské Hradiště, Mikulov.
Návrat: 2. 10. 2016 v dopoledních hodinách po trase nástupu, nejpozději však do 23.00 hod.
Ubytování: vlastní stan / bivak / horská chata (mám rezervováno cca 10 míst se snídaní na chatě Rifugio Cauriol)
Stravování: jídlo si poneseme po dobu přechodu s sebou, případně na chatě Rifugio Cauriol
Výbava: občanský průkaz, valuty (Euro) – nocleh, jídlo, stan, teplý spacák, karimatka, batoh, ešus, lžíce, nůž, sluneční brýle,
čelovka, léky, láhev na vodu, vařič vč. plynové bomby, teleskopické hůlky…
Oblečení: teplé (zimní) oblečení, na vrcholcích může být i sníh
Pojištění: Vyžaduje se min. individuální pojištění léčebných výloh v zahraničí, lépe však rizikové připojištění - sjednat před
odjezdem. Akce na vlastní nebezpečí účastníka – podpis v autobuse!
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