
DOLOMITY / JUŽNÉ TIROLSKO – krásne, 
nepoznané 2016 

 
Počas exkurzie budeme poznávať fenomény vysokohorskej krajiny a činnosti ľadovcov. Zároveň navštívime 

historické regióny úzko spojené s geologickou minulosťou. 

  

Upravený program a informácie o ubytovaní a nákladoch 

 

1.7.2016 (piatok) – 5.7.2016 (utorok) 

 

1.7.2016 
Bratislava (600 hlavný vchod PRIF UK) – Villach (krátka prehliadka mesta) – Vodopády Reinbach  

(krátka a nenáročná túra popri vodopádoch – zemné pyramidy (ak sa tam dostaneme autobusom, 

zemné pyramídy pri mestečku Bruneck) – v prípade nepriaznivého počasia Hrad Taufers - 

Spinges/Mühlbach (nocľah, večera) 

 

 
2.7.2016 
Spinges/Mühlbach (raňajky) – Santa Magdalena (centrum údolia Val di Funes - jedno z najkrajších 

údolí Dolomitov, dlhšia túra na niektorú z chát v okolí - možnosť viacero trás podľa vlastného 

uváženia + prehliadka Centra NP) – Tiso (geologické múzeum - expozícia geód, mineralienmuseum-

teis.it vstupné: 4,-€) – Bressanone/Brixen (krátka prehliadka mesta) – (Spinges/Mühlbach  (nocľah, 

večera) 

 
 
3.7.2016 
Spinges/Mühlbach (raňajky) –  Lago di Misurina (krátka zastávka pri jazere) – horskou 

panoramatickou cestou k Tre Cime (možnosť túry/prechádzky s neopakovateľnými výhľadmi na 

ikonické vrchy Dolomitov) - Calalzo di Cadore (nocľah, večera) 

 

 
4.7.2016 
Calalzo di Cadore (raňajky) –Tofana di mezzo (lanovkou na 3238 m vysoký štít) – Cortina d´ampezzo 
– Cancia (ťažba materiálu z murového kužeľa) – Calalzo di Cadore (nocľah, večera) 

 

5.7.2016 
Calalzo di Cadore (raňajky) – Vajont (prehliadka priehradného múru a telesa obrovského zosuvu, 

ktoré zostali po katastrofe v roku 1963) – Belluno (prestávka s prehliadkou mesta) - Bratislava  (cca 

22,00) 

 

 

Ubytovanie: 
1.– 3. 7. 2016 (dve noci) Spinges/ Rio di Pusteria (Mühlbach)  

Der Brunnenhof** – horský rodinný penzión pri dedine Spinges/Mühlbach 

Ubytovanie v dvoj až štorlôžkových izbách s vlastným wc a kúpeľňou, menší vonkajší bazén 

Strava v cene ubytovania: raňajky a večere  

http://www.derbrunnerhof.com/  



 

3.– 5. 7. 2016 (dve noci) Calalzo di Cadore 

Hotel Ferrovia *** - hotel v mestečku pri vodnej nádrži Lago di Cadore na rieke Piave 

Ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným wc a kúpeľňou,  

Strava v cene ubytovania: raňajky a večere 

http://www.hotelferrovia.it/it/hotelferrovia.htm  

 
Vstupy: 
Mineralogické múzeum TISO: 4,- € 

Lanovka na Tofanu: na najvyššiu stanicu: 24,- € 

Hrad Taufers (ak bude nepriaznivé počasie): 5,- € 

Centrum národného parku Puez-Odle: zdarma 

Múzeum Vajont: 3,- € 

 
Predpokladané náklady bez vstupného: 

245,- € (ubytovanie, polpenzia, vstup na horské cesty, doprava) 

konečná cena bude závisieť (môže byť / verím, že bude☺  nižšia) najmä od najazdených kilometrov 

 


