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Vabimo

vas na enodnevni planinski

– DOLOMITE – na
Cimo Cadino – 2788 m

pohod v Italijo

Odhod bo v soboto, 12.8.2017 ob 2.45 izpred
avtobusne postaje v Prevaljah in ob 3.00 izpred
avtobusne postaje v Mežici.
POT PREVOZA: z avtobusom se bomo peljali preko Holmeca –
Celovca – Beljaka v smeri Spitala. Tam se odcepimo proti Lienzu, do
Siliana, kjer prestopimo mejo z Italijo. Potovali bomo po lepi dravski
dolini, vse do Dabbiacia in kraja Misourina oz. do parkirnega prostora.
OPIS POTI: od parkirnega prostora (1840 m) se bomo razdelili v dve
skupini. Prva skupina se bo z vso opremo odpravila do koče »Fonda
Savio« - 2367 m. Pri koči bomo imeli krajši postanek. Od Koče bomo
nadaljevali proti zelo zahtevni poti »Ferrati Merlona« vse do vrha Cime
Cadine – 2788 m. Iz vrha je čudovit razgled na Tre Cime – Monte
Cristalo – Tofane in ostale gore. Pohod na Ferrato je samo za izurjene in
izkušene pohodnike. Iz vrha sestopamo nazaj po isti poti do avtobusa.
Druga skupina se bo odpravila po isti poti do koče kot prva skupina, kjer
bodo hodili v zmernem tempu, s krajšimi postanki. Od koče je lep
razgled na Cimo Cadino – Cimo Liscia – Tre Cime.
Domov se vračamo v večernih urah.
Strošek prevoza je 22 eur.

Oprema: planinski čevlji, pohodne hlače, srajca, majica, vetrovka,
kapa, sončna očala, zaščita pred UV žarki, rezervno perilo, pelerina v
primeru plohe, pohodne palice, planinska in zdravstvena izkaznica in
osebni dokument.
Prva skupina: obvezno čelada in plezalni pas, varovalni komplet, plezalne
rokavice.
Čas skupne hoje: prva skupina 7-8 ur (zelo zahtevna pot)
druga skupina 4-5 ur
Hrana in pijača iz nahrbtnika ali na planinski koči!

Prijave zbira: do zasedbe avtobusa Kristjan Krajger 051 310 901
Vodniki: Kristjan Krajger, Stojan Krivec in Jure Vogel
S prijavo na izlet vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevami izleta, da izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, da ima poravnano
članarino za tekoče leto (v nasprotnem primeru si mora nezgodno zavarovanje urediti sam), ter da
pristopa k izletu na lastno odgovornost. V slučaju neugodnih vremenskih razmer ali drugih
nepredvidljivih okoliščin so možne spremembe ali odpoved izleta.

