DOLOMITI
POT SKOZI 52 GALERIJ
STRADDA DELE 52 GALLERIE & CIMA CAREGA

Odhod bo v soboto 08.10.2016 ob 3.00 izpred avtobusne postaje v
Mežici. Odpeljali se bomo čez Avstrijo, mimo Benetk in Padove do
gorskega prelaza Passo Xomo.
Od tam bomo nadaljevali peš do planinske koče Rifugio Achille Papa
(1928 n.m.v.), vzpenjali se bomo po široki razgledni poti, vklesani v
pogorje Monte Pasubio. Pot vodi skozi 52 predorov in galerij od
katerih je najdaljši Vittorio Emanuele 318m.
Po treh urah hoje bomo prispeli na kočo, kjer bo daljši postanek za
kosilo. Po počitku se vrnemo nazaj do avtobusa ter odpeljemo do
našega
prenočišče
Rifugio
Camogrosso
1450n.m.v.
(http://www.rifugiocampogrosso.com/).
Planinska koča stoji sredi travnikov, obdajajo pa jo vrhovi pogorja
Piccole Dolomiti, med katerimi je tudi cilj našega drugega dne Cima
Carega, 2232 n.m.v..
Do samega vrha se bomo vzpenjali okoli 3 ure, pot nanj pa ni tehnično
zahtevna. Tik pod vrhom se bomo ustavili na planinski koči Rifugio
Fraccaroli. Kdor se ne bo želel povzpeti do samega vrha, nas bo lahko
počakal na izhodišču ali pa nas spremljal del poti do sedla M. Obrante.
Ob lepem vremenu bomo imeli čudovit razgled po okoliških vrhovih.

Okoli 13. ure se bomo vrnili nazaj na naše izhodišče, ter se podali
proti domu. Med potjo se bomo ustavili ob Gardskem jezeru v mestu
Malcesine. V večernih urah se vrnemo domov.
Strošek prevoza je 35 eur. ( ostalo v lastni režiji )
Oprema: planinska oprema za sredogorje, luč, po želji pohodne
palice in spalna vreča, osebni dokument.
Prijave in dodatne informacije: do 1.10.1016 v pisarni PD Mežica
ali Andrej Mlinar 041 976 135.
Vodniki: Andrej Mlinar, Marko Vogel, Jure Vogel
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_Achille_Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_delle_52_gallerie
http://www.funiviedelbaldo.it/
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.

