TURIZEM
TURISTIČNO PLANINSKI IZLET (4-dnevni izlet)

ITALIJANSKI DOLOMITI
1. dan
četrtek
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah z dogovorjene lokacije. Nadaljevanje vožnje po avtocesti z
vmesnimi postanki v dolino reke Tilment, severno od Udin, kjer si bomo ogledali rekonstrukcijo
starodavnega, z mestnim obzidjem obdanega mesteca VENZONE. Le-ta je bil v dveh katastrofalnih potresih
leta 1976 porušen do tal, nato pa v tridesetih letih obnovljen do potankosti in danes velja za enega najlepših
primerov popotresne obnove starih mestnih jeder. V kripti cerkve hranijo tudi znamenite mumije, ki si jih
bomo tudi ogledali. Sledi nadaljevanje vožnje do najbolj znanega in mondenega zimskošportnega središča
Dolomitov CORTINE D'AMPEZZO. Po kratkem ogledu nadaljevanje vožnje do hotela. Nastanitev v hotelu
na območju Dolomitov, večerja in prenočevanje.
2. dan
petek
Po zajtrku se bomo odpeljali v vasico COLFOSCO, ki leži na nadmorski višini 1581m, v bližini Corvare v
znameniti dolini Alta Badia. Sledi vzpon na 2665m visok SASSONGHER. Gora se nahaja v gorski skupini
Puez v naravnem parku Puez Odle / Puez Geisler. Z vrha, na katerem stoji velik križ, je zelo lep razgled na
celotno gorsko skupino Puez ter na gorsko skupino Sella kjer izstopa Piz Boe.
Najprej se bomo po lahki označeni poti povzpeli do koče Col Pradat na višini 2038m, do katere se da
pripeljati tudi z gondolo. Od tam naprej se bomo povzpeli na Sassongher. Vzpon je zahteven in zahteva
čelado in komplet za samovarovanje. Za vzpon iz Colfosca in sestop bomo potrebovali približno 6 do 7 ur.
Vzpon pa lahko skrajšamo, če se iz Colfosca do koče Col Pradat dvignemo z gondolo. Po sestopu prosto v
CORVARI za individualne oglede, nato vrnitev nazaj v hotel, večerja in nočitev.
3. dan
sobota
Po zajtrku vožnja do prelaza PASSO GIAU (2233m), ki je izhodišče vzpona na NOVULAU (2575m). Začetek
vzpona je zelo slikovit in nezahteven ter nas vodi do znane skupine CINQUE TORRI. Nadaljujemo mimo nje
do koče Averau na višini 2413m, do koder je sicer tudi možen dostop s sedežnico. Od koče se nato
povzpnemo na vrh Novulau-a. sestopili bom v smeri proti prelazu FALZAREGO (2109m), mimo koč Scolattoi
(2225m) in Cinque torri (2137m). Hoje bo približno za štiri ure, skupaj s postanki na kočah in vrhu pa bomo
zapolnili cel dan, oziroma se bomo v hotel vrnili v popoldanskih urah. Po želji možen tudi ogled muzeja
zgodovine, ki se nanaša na bitke prve svetovne vojne, ko se je na tem območju oblikovala fronta med
Italijansko in Avstro-ogrsko armado. Večerja in nočitev.
4. dan
nedelja
Zajtrk in odhod iz hotela. Vožnja po dolini reke Piave do kraja LONGARONE, v bližini katerega so v 60-ih
letih prejšnjega stoletja zgradili za tiste čase najvišji rečni jez na svetu, visok 265 metrov. V nekaj mesecih
po izgradnji jezu na hudourniku VAJONT se je s pobočja gore nad akumulacijskim jezerom utrgal ogromen
plaz, ki jezu sicer ni porušil, je pa ob padcu v jezero povzročil 250 metrov visok vodni val - cunami, ki je po
dolini Vajonta pridrvel v kraj Longarone in ga popolnoma opustošil. Katastrofa je terjala 2000 žrtev.
Sprehodili se bomo po znamenitem jezu in si ob tem ogledali tudi razstavo povezano z gradnjo in katastrofo.
Sledi vožnja ob vznožju karnijskih alp proti Trbižu in naprej mimo Kranjske Gore proti domu, kamor bomo
prispeli v večernih urah.

CENA:

345 eur (pri vsaj 45 udeležencih izleta)

ali

380 eur (pri vsaj 35 udeležencih izleta)

V ceno je vključeno:
 prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine in okoljske takse
 3 x polpenzion v dvoposteljni sobi v htl *** (doplačilo za enoposteljno sobo je 75 eur/osebo)
 zunanji ogledi po programu, organizacija potovanja
 turistično vodenje 1. in 4. dan, spremljava planinskega vodnika 2. in 3. dan
Doplačilo za vstopnine:
 20 eur/osebo za vstopnine po programu: kripta v kraju Venzone, obisk jezu Vajont

Podrobnejše informacije in prijave na:



planart.turizem@gmail.com
031-307-713




WWW.PLANART-TURIZEM.COM
PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora

Splošni pogoji PLANART s.p. so sestavni del programa

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

