
Dolomity 2022 
Zájezd do Alpského masivu Dolomity v severní Itálii 

Údolí st. Martin – Valle di Casies 
 

Termín zájezdu :  8.7. – 16.7. 2022 
 

                     Odjezd  Třinec v pátek  20.00 hod od Penny Marketu Jablunkovská ul. 

Odjezd  Český Těšín v pátek 20.30 hod  Odjezd  Frýdek v pátek 20.45 hod 

             Odjezd  Ostrava v pátek   21.15 hod 
 

            Program 
U všech túr mohou nastat změny dle počasí. Jednotlivé túry budou přizpůsobené fyzické schopnosti 

účastníků zájezdu – rozdělení do skupin dle svého rozhodnutí, zdatnosti a úvahy. 

Případné lanovky si účastník hradí sám - domlouvá se skupinové jízdné. 

   

1 den – Pátek:   Celonoční jízda autobusem přes Rakousko  

2 den – Sobota:   příjezd do St. Martin v Itálii, před ubytování na Velehradě nejdříve v 16 hod. 

     - prohlídka okolí Velehradu a st.Martina – lehká turistika - možné změny 
 

3 den – Neděle: ranní mše sv. –7,30 lehčí túra Pragser – Monte Pra della Vacca 2140  

 

4 den – Pondělí: Sarlkopfel Monte 2378m, Punta 2314m za jezerem Dobbiaco 1300m 

  na druhou stranu zas Birkenkofel 2922m - lana 
 

5 den – Úterý:  Tofana di Rosse 3225 m k chatě Giussani 2580m všichni pak se dá rozhodnout, 

¨     těžší druhá cesta západní stěnou nutné úvazky a baterky částečně horolezecký výstup 

   naproti pěkná tura na Nuvolau 2575m 
 

6 den – Středa: odpočinkový den v St. Martin, individuální vycházky do okolí, možno půjčit také kola 

    /St.Magdaléna 3 km, Horneckele 2127m, Laxiden 2404m, …/ 

      Zájezd doWelsbergu – nákup a procházka po městečku - možná změna 
     

7 den – Čtvrtek:  - Monte Popera (3.046 m/m). úseky s vyhlídkami  

Na celé cestě není žádná voda! Pozor mačky (8 hodin) mapa10 vrch.skup.- úvazky 
 

8 den – Pátek: vychází se z St. Martin a St. Magdalena a jejich okolí dle výběru možná jezero Pragsee 

9 den – Sobota: Ranní odjezd, zastávka v Rakousku  

                                                  a pak dle potřeby a pořád směrem domů 
  

Plánovaný příjezd v Sobotu 16.7. 2022 v nočních hodinách 
 

V ceně zájezdu:  autobus, 7x nocleh,  6x polopenze, mýtné na dálnicích. 
 

Vedoucí zájezdu a organizační záležitosti: 

–  Jaromír Čech  /tel. 777953209 / jarda2@volny.cz Český Těšín  

 – Informace a průvodce vše k turistice – hory, úvazky, lana,  

–  Marcela Pavlíková  /tel. 604167157 marcela.pavlikova@seznam.cz Třinec 

 – ubytování a celkový seznam lidí-číslo účtu předá při zápisu, kuchyně 

– Dana Měrková /tel. 739 324 367 dana.merkova@seznam.cz Ostrava Bělský les 

 – Informace a seznam Ostrava – předá pak do Třince 
 

Cena zájezdu   5000,- Kč + 190,- Euro 

mládež do 18 let 4500,-Kč + 165,-Euro  
 

zaplatit do konce Května Kč  - eura se vybírají na Velehradě 
Důležité: zdravotní připojištění si hradí každý sám!  pozor ! maximální výška je do 3200m.n.m. 

mailto:jarda2@volny.cz

