
Dolomity + Benátky (hory + more) 

termín: 22.7.2015 – 2.8.2015 (11 dní) 
 

Dolomity nie sú najvyššími horami sveta a ani najvyššou časťou Álp, ale sú najvyššími vrcholmi krásy 
sveta. Faktory geologické, klimatické a civilizačné určili tento primát, kde krása hýri od kvetov alpských lúk cez 
fantáziu foriem a farieb po rozmanitosť panorám. Skutočný zázrak a snáď najväčší rozmar prírody. Z veľkého 
počtu izolovaných masívov je najznámejšia časť v okolí olympijského mesta Cortina d´Ampezzo. Sú tu možnosti 
pre všetky kategórie turistov – od tých, ktorí dávajú prednosť chodníkom, až po tých, ktorí s patričným 
výstrojom a výzbrojou skúsia svoju odvahu a šikovnosť na tzv. via ferrata, kde sa používa samoistenie. 
Lanovky umožňujú dostať sa rýchlo a pohodlne na výnimočné vyhliadkové body. Každý deň bude naša aktivita 
v inej časti pohoria, a tak našimi cieľmi môžu byť vrcholy (vždy sú v danej oblasti aj ferraty). 
 
Program: 
22.7.2015 (streda) – odchod z Lipian o 18:00 hod. smer Bratislava – Viedeň – Graz – Villach – Lienz – Cortina d´ 

Ampezzo (cca 1050 km) 
1. deň (štvrtok) – príchod do kempu v popoludňajších hodinách v blízkosti Cortina d´ Ampezzo 
2. deň (piatok)  – chodníky v okolí Tre Cime di Lavaredo a jazero Missurina 
3. deň(sobota)  – výstup na Monte Cristallo (3154 m) (via ferrata Ivano Dibona) 
4. deň (nedeľa)  – z Passo Pordoi na Piz Boé (3152 m) 
5. deň (pondelok) – vojenské ferraty na Paternkofel (2748 m)  
6. deň (utorok) – výstup po ľadovci na Marmoladu (3343 m) – nutné mačky !!! 
7. deň (streda) – výstup na panoramatický vrchol Monte Nuvolau (2575 m) a Monte Averau (2647 m) 
8. deň (štvrtok) – rezerva, voľný deň v Cortina d´ Ampezzo 
9. deň (piatok) – transfer na Benátsku riviéru (cca 160 km), ubytovanie  – návšteva Benátok 
10. deň(sobota)  – pobyt pri mori, popoludní transfer domov (cca 1050 km) 
11. deň (nedeľa) – príchod v poludňajších hodinách 
 
Ubytovanie 

8x camp v Cortina d´Ampezzo cca 10€ os/deň – vlastné stany 
 1x camp na benátskej riviére cca 15€ os/deň 
 
Stravovanie 
 Z vlastných zásob, možnosti v reštauráciách, pizzeriách (pizza cca 7-9 €) 
 
Náklady 
Ubytovanie: cca 100€/os na celý pobyt (9 nocí) 
 

Cestovné:     cca 2500 km = 240 € / auto = 60€/os (pri 4 osobách v aute) 
 

Lanovky: Passo Pordoi – Sas Pordoi      9€ ,  16€ 

 Passo Fedai – Pian Fiaconi   10€ (výstup na Marmoladu po ľadovci) 

MalgaCiapela – Punta Roca (3269m) 24€ ( Marmolada len na lanovke) 

http://www.fassa.com/EN/Lifts-opening-times-and-prices/ 

Monte Cristallo    XX € (via feratta Ivo Dibona) odhadujem max 15€ 
 

Loď v Benátkach – najlacnejšia je tzv. mestská lodná MHD 5€ os/ 1 hod. (nie gondola) 

Parkovné v Benátkach – 16€ do 4 hod., 21€ (5-24 hod) 

 

Poznámky  
1. Presný denný program nie je stanovený, ten prispôsobíme počasiu a zdatnosti účastníkov, ktorá býva 

rôzna, možné sú aj individuálne záujmy. 
2. Potrebnú výstroj a výzbroj na via ferraty je možné zapožičať napr. v HUDY SPORT za cca 1€ na deň. 
3. Nejedná sa o akciu organizovanú cestovnou kanceláriou, ale len členmi nášho klubu. 
4. Nutné si zabezpečiť postenie 

 

Prihlášku a zálohu 50€ /os.  zaplatiť B.Majtnerovi do 15.5.2015 !!! 

http://www.fassa.com/EN/Lifts-opening-times-and-prices/
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