
 

V SOBOTO IN NEDELJO, 14. in 15. SEPTEMBRA 2013, OB 4.00 URI  

 

Dolomiti so s svojo lepoto vedno privlačen cilj za vse, ki tako ali drugače 

osvajajo vrhove ali pa zgolj občudujejo gorsko naravo. S svojo lepoto 

posebej izstopajo Tre cime/Drei Zinnen (2999 m), ki so sicer dostopne le 

izurjenim plezalcem, zato pa pod  njimi in okoli njih vodijo številne poti, 

ki so tako uhojene, da bi jim lahko rekli že kar turistične. 

  

Zberemo se na že znanih AP in se do  izhodišča peljemo po dolini reke 

Drave do naselja Innichen, nato skrenemo v levo ob potoku Rio di Sesto 

do parkirnega prostora, malo pred kočo Dreischustethutte, 1617m. Nato  

sledimo markaciji št. 105 do čudovitih jezer, ki ležijo nekoliko pod kočo 

Rifugio Locatelli/Dreizinnen Hutte, 2438m, kjer imamo rezervirano 

prenočišče. V kolikor bo čas dopuščal, se bomo še sprehodili po poti št. 

101do koče Bullelejoch, 2528m. 

  

Drugi dan se bomo razdelili v dve skupini. Prva skupina se bo po lažji 

poti št.102 in št.103 ali po poti št.105 sprehodila pod mogočno steno Treh 

Cim, do koče  Autonzo. Druga skupina pa  bo po zavarovani poti  prečila 

Monte Paterno/Paternkofel, 2744m in sestopila na Lavaredo, 2457m ter 

nadaljevala do koče  Autonzo, 2320m, kjer se bosta obe skupini združili. 

Tukaj  nas bo tudi čakal avtobus. 

 

Turo bodo  vodili VPD ZZV. Dnevno bomo prehodili šest do sedem ur. 

Za vzpon na ferato je obvezna čelada, samovarovalni komplet s pomožno 

vrvico, rokavice in svetilka. 

 

Prijavite se najkasneje do 11.9.2013  na telefonski številki 041 494 530 

Janez in 031 706 509 – Franjo. 

  

Na avtobusu plačate: 40.- €  ( za prevoz,AC in  dnevnici voznika) , 18.-€ 

( za prenočišče in zajtrk)  in 3,51 € tisti, ki se bodo povzpeli  po ferati za 

enodnevno skupinsko zavarovanje.  Število udeležencev je omejeno, saj 

imamo rezervacijo  za  35 oseb. 

 

 

            UŽIVAJMO V LEPOTAH ČUDOVITIH DOLOMITOV  ! 


