PLANINSKO
DRUŠTVO
IDRIJA

DOLOMITI

sobota, 13. in nedelja, 14. julij 2019
ODHOD avtobusa v soboto, 13. 7. 2019 ob 5:00
z avtobusne postaje v Idriji.
1. DAN
Vožnja iz idrijskega hribovja v zavetje Dolomitov nad Cortino d' Ampezzo. Pohodniški del
dneva bomo pričeli na prelazu Giau. Po dobro uhojeni stezi se bomo odpravili proti Cinque
Torri. V času prve svetovne vojne je imela italijanska vojska, na območju stolpov, obrambno
linijo v primeru avstrijskega napada. Ostanki so še dobro vidni in delno preurejeni v muzej.
Pot bomo nato nadaljevali proti prelazu Falzarego, kjer nas bo čakal avtobus. Sledila bo
vožnja mimo Cortino d' Ampezzo in Misurine do koče Auronzo, kjer bomo tudi prenočili.
Nezahtevne hoje z lepimi razgledi bo 4-5 ur. Hrana iz nahrbtnika ali v kočah.
Nočitev: polpenzion (večerja, nočitev, zajtrk). Nastanjeni bomo v 6-posteljnih sobah. Potrebna je
spalna vreča ali planinska rjuha (za doplačilo možen nakup rjuhe za enkratno uporabo v koči).
Doplačilo za tuš 5€.

2. DAN
Izbirali bomo lahko med dvema potema. Prva skupina se bo po
zajtrku odpravila na pohod okoli Treh Cim. Pot je nezahtevna
predvsem polna lepih razgledov in priložnosti za fotografiranje.
Prijetne hoje bo za 3-4 ure.
Druga skupina bo pričela dan z vzponom na Monte Paterno.
Vzpon nanj poteka po zelo zahtevni zavarovani poti, zato je pot primerna le za izkušene. Del
poti poteka skozi predor dolg več kot 500 m, zato je poleg samovarovalnega sestava*
(čelada, pas, samovarovalni komplet) obvezna tudi svetilka. Čas hoje se podaljša za okoli 2
uri. Hrana iz nahrbtnika ali v kočah. Sledi še vožnja proti domu in prihod v večernih urah.
*Izposoja samovarovalnega sestava je možna na PD Idrija, vendar je številčno omejena. Razdeljena bo po
principu: »Kdor prvi pride, prvi melje«.

OPREMA: primerna letnemu času in vremenu (kapa, rokavice, gojzarji), pripomočki za
osebno higieno, veljaven osebni dokument, kartica zdravstvenega zavarovanja.

IZKAZNICA Z OBVEZNO PLAČANO ČLANARINO PZS ZA LETO 2019
CENA: 90€ (vključuje polpenzion v koči, prevoz, cestnine, parkirnine).
PRIJAVE: Prijave in vplačila v pisarni PD Idrija v času uradnih ur (vsak ponedeljek od 15. do
17. ure). Zadnji dan prijav je 24. 6. 2019 oz. do zasedbe prostih mest. Po zaključku prijav je
odjava možna zgolj z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru denarja ne vračamo.
Dodatne informacije na telefon 031 591 769 (Andrej) ali 031 464 008 (Katarina).
Vodji izleta: Katarina in Andrej Bončina
V primeru slabega vremena bo potek izleta prilagojen aktualnim vremenskim razmeram.

