vabi na

dvodnevni izlet v Dolomite
Cinque Torri in Tre Cime (Italija)
sobota, 9. in nedelja, 10. september 2017

Cinque Torii spada v gorsko skupino vzhodnih Dolomitov, severozahodno od
San Vito di Cadore in jugozahodno od Cortina d'Ampezzo…
Tri Cine / Tre Cime di Lavaredo spada med Sekstenske Dolomite in najlepši
pogled nanje je iz severne strani…
njihova velikost in mogočnost nas bo zares očarala…
Zborno mesto: sobota, 9.9.2017 ob 05.00 – izpred Gostišča Križnič v Kanalu
Vodnik/kontakt: Katja Žagar, tel. št. 031 697 642
težavnostna
lahka označena pot
stopnja:
primernost:
za ljubitelje naravnih lepot…pohodništvo
okvirni čas hoje: 1.dan - 5 ur, 2.dan : 5 ur
gorniška oblačila in obutev, kapa, rokavice, pohodne palice,
Obvezna oprema
zaščita pred soncem, rezervna oblačila, planinska izkaznica s
in dokumenti:
plačano članarino za leto 2017.

Način prevoza:
Stroški:

avtobus – 30 ljudi
Stroški prijave so 60 eur. V ceno so vključeni: prevoz, spanje
v apartmajih, organizacija in vodenje ture, zavarovanje, gorske
poti, parkirnine. Prehrano plača vsak sam v kočah, kjer bodo
postanki, oziroma vzemite s seboj hrano za dva dni…
Prijava je možna samo osebno na telefonsko številko 031 697
642 – Katja Žagar. Z zbiranjem prijav in vplačilom 60,00 eur
pričnemo od petka 25.8.2017, v času uradnih ur na sedežu
PDVS Kanal (četrtek od 17.00 do 18.00). Prijave se pobirajo
do 5.9.2017, oziroma do zapolnitve mest. Vplačilo 60,00 eur
je pogoj za rezervacijo mesta.

Prijave:
Ob prijavi je potrebno obvezno tudi izpolniti in podpisati
izjavo na sedežu PDVS Kanal ( tisti, ki so izjave izpolnjevali
že pri pohodu za na Watzmann – ni potrebno). Odjava s
pohoda, z vračilom že vplačane vpisnine je možna samo
teden dni pred odhodom, kasneje vračilo vpisnine samo z
zdravniškim potrdilom.
1. dan: štart iz Kanala ob 05.00 do prelaza Passo Giau, ki je najvišji prelaz v
Dolomitih sledi pohod okrog skalnih stolpov Cinque Torri. Po pohodu
povratek v apartmaje v Borca di Cadore BL, Italija, hotel Residente Corte Delle
Dolomiti- kjer bomo prespali.
2. dan: zjutraj se bomo zapeljali do parkirišča koče Auronzo in se od tam
odpravili na pot okrog Treh Cim.
Celotna pot je bolj pohodniškega značaja, tako da si dobro napolnite fotoaparate
in telefone, kajti okrog takih dveh biserov boste imeli kaj videti in poslikati…
Povratek nazaj domov v poznih večernih urah.
V primeru slabega vremena bo tura odpovedana.
OPOZORILO: Prijava je možna samo do 5.9.2017, zato prosimo, da se
pravočasno prijavite in vplačate vpisnino ter izpolnite, podpišete izjavo. Pogoj
za udeležbo pohoda je tudi plačana članarina pri PZS za leto 2017.
VSE DODATNE INFORMACIJE: 031 697 642 Katja Žagar, vodnica PDVS
Kanal

