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BRENTA
Najlepše police sveta, Dolomiti - Italija.

Skupina Brente velja za eno lepših 
dolomitskih skupin, zato je tudi prav, da jo 
imenujejo Biser Dolomitov. Tako kot ostale 
Dolomite krasijo Brento strme stene, 
številne špice,  vrtoglavi stolpi in stolpiči. In 
kaj loči Brento od ostalih Dolomitov? Prav 
gotovo so to številne naravne police, ki se 
vijejo v dolžini več kilometrov okrog 
glavnega masiva Brente. In ravno te police 
so največji magnet za številne obiskovalce 
tega pogorja, saj po njih potekajo ene 
najlepših ferat v Dolomitih. Avgusta se 
bomo po teh policah podali tudi mi.

Obvezna oprema
Zaščitna čelada, eno ali dvodelni plezalni 
pas, zaščitne rokavice za zavarovane poti, 
samovarovalni komplet, pomožna vrvica, dve 
vponki matičarki, prva pomoč,  zložljive 
pohodne palice, če jih uporabljaš,  planinski 
čevlji in čelna svetilka. Priporočamo lahka 
dihajoča oblačila,  zaščito proti vremenskim 
vplivom in rezervna oblačila. V M. di 
Campiglio se med tridnevnim pohajkovanjem 
ne vračamo, tako da vsebino nahrbtnika 
smiselno izkoristite.  Ne pozabite planinske in 
osebne izkaznice ter vozniško dovoljenje!

Cena, prijave, informacije
Okvirna predvidena cena, prevoza, gondol in 
prenočišč bo 150€, s predpostavko, da sami 
izmenično vozimo kombi z osmimi udeleženci. V 
primeru, da bo udeležencev več, se bo cena 
prevoza povišala glede na izbranega prevoznika. 
Lahko pa se dogovorimo, da uporabimo zraven 
kombija še dodatno vozilo. Hrana in pijača bo v 
lastni režiji. Obvezne prijave najkasneje do 
19. julija 2010, pri Matej Planko na mob. 
tel. 040  161 352, pdslivnicapricelju@gmail.com. 
Ob prijavi je  potrebno vplačati akontacijo 30€, 
na trr. društva: 0600-0000-6673-705, s pripisom 
- Brenta. Vse ostale informacije pri  vodniku, 
Hari Križanec na tel.: 051 715 579. 

   Biser Dolomitov                                                                                                                                                                     od 19. do 21. avgusta 2010

sreda/četrtek, 18./19. avgust 

v noči iz  srede na četrtek, po dogovoru nekje 
ob 21. uri, se bomo iz avtobusne postaje v 
Rogatcu, preko Fernetičev, mimo Gardskega 
jezera in Trenta odpeljali na dokaj dolgo pot 
do Madonne di Campiglio, znanega 
smučarskega središča v pokrajini Trentino. 
Ujeli bomo prvo gondolo ob 8. uri s katero se 
bomo povzpeli na sedlo Groste (2446m) in 
od tam se po poti št. 316 sprehodili do koče 
Tuckett (2272m). Nato bomo po ferati 
S.O.S.A.T. nadaljevali proti koči Brentei, ki 
leži na 2182m. Pri koči si bomo nekoliko 
odpočili, nato pa pot nadaljevali v rahlem 
vzponu do koče Pedrotti e Tosa (2483m), kjer 
bomo tudi prenočili.                                                    

petek, 20. avgust 

na pot bomo krenili zjutraj in že takoj ob koči 
vstopili v čudovito pot v Dolomitih 
imenovano Via delle Bocchette. Sistem polic 
nas bo brez večjih fizičnih naporov vodil 
preko sten Cime Tose. Po poti Sentiero delle 
Bochette Centrali, bomo brez večjih višinskih 
razlik hodili s police na polico in na koncu 
po lestvah sestopili na Bocca d’ Armi 
(2749m). Po krajšem počitku pa vstopili še v 
Sentiero delle Bocchette Alte. Tudi drugi del 
poti Bocchette nam bo nudil izjemne 
prehode in nepozabne razglede. Končno 
bomo sestopili na sedlo Bocca del Tucket 
(2649m) od tam pa do koče Tucket (2274m), 
kjer nas bo sprejel zasluženi počitek. 

sobota, 21. avgust 

po zajtrku se bomo zopet povzpeli na Bocca 
del Tucket in naše potepanje nadaljevali po 
poti Alfredo Benini, ki nas bo vrnila nazaj na 
sedlo Groste, od koder se bomo z gondolo 
spustili v Madonno di Campiglio. Ker bomo 
našo turo zaključili že v dopoldanskih urah, 
bomo izkoristili izlet in se ustavili na severu 
Gardskega jezera ter si ogledali  letoviško 
mesto Riva del Garda. 

VABLJENI!

   Biser Dolomitov! od 19. do 21. avgusta 2010


