[ITÁLIE]

DOLOMITI - MARMOLADA
Vzdálenost z Prahy/Brna: 690 / 700 km
Dolomity - majestátní stěny, vysoké a ostré věže, nepřekonatelné útesy
a zubaté hřebeny, rozmanitost tvarů, barev a údolí, které procházejí
přes Dolomity okouzlily velké horolezce historie stejně jako mnohé
umělce. Mimo jiné i
"král osmitisícovek" - Reinhold Messner
o Dolomitech říká: „Nejsou to nejvyšší hory, ale jsou určitě nejkrásnější
na světě“. Tato horská oblast jedinečná z geologického, botanického
a krajinného hlediska a známá po celém světě pro své nesrovnatelné
krásy je od června 2009 zapsaná do seznamu světového přírodního
dědictví UNESCO jako jedna z 50 nejkrásnějších krajin v Evropě a 199
celosvětově. Díky svému původu z prehistorického tropického moře
plného měkkýšů, řas, korálů a ryb, došlo v této oblasti k masivní výrobě
vápence, který následně po mnoha milionech let díky vulkanické
aktivitě, posunu tektonických desek a dalším přírodním vlivům
vymodeloval jedinečný povrch Dolomitů. Nespočet zkamenělin
prehistorických zvířat a jedinečné složení hornin předurčil oblast i pro
vědecké zkoumání vědců - geologů, mineralogů i geografů. Jedním
z divů Dolomit, založeném na konkrétním mineralogickém složení, je, že
při západu slunce se hory rozsvítí intenzivně červenou barvou. Skalní
stěny vytvářejí barevné spektrum od světle žluté až po ohnivé červené
a pak se rozpadají na různé úrovně fialové, dokud nezmizí úplně ve
tmě noci.

Doporučené turistické cíle
• Oblast Alto Agordino a zejména Rocca Pietore a okolí nabízí různé
turistické atrakce - pěší turistiku, horolezectví, ale i výlety do lesů plných
hub s bohatou faunou i flórou, stejně jako úžasná místa k fotografování
• Impozantní Marmolada (3.342 m) - královna a nejvyšší hora Dolomit
• Serrai Sottosunga – množství místních řemeslných dílen – např. dřevěné
předměty, šperky z třešňového dřeva zdobené křišťály Swarovski,
barometry aj., kované reprodukce železných zvířat jako jsou sovy, motýli a
další
• Pokračovat vzhůru na Marmoladu můžete lanovkou z Malga Ciapela téměř
do 3.300 metrů na vyhlídku Punta Rocca s nepopsatelným 360 ° panorama
• Serrai di Sottoguda, asi dvě kilometry dlouhý kaňon na úpatí Marmolady
s dech beroucí scenérií je přístupný pěšky i
na kole (s kartou
Marmolada vstup zdarma), stejně jako místním vláčkem
• Vesnička Alleghe se stejnojmenným jezerem a stadionem De Toni otevřený pro bruslení i v létě
MARMOLADA CARD – umožňuje neomezené využívání veřejné dopravy
(včetně regionální železniční dopravy) po celém Jižním Tyrolsku a
zdarma nebo za zvýhodněnou cenu některé návštěvy a programy Kron Aktiv
(turistické výlety, dětské programy, pečení chleba, výlety na kole atd.). U
některých ubytovatelů je zahrnuta v ceně pobytu.
Místo pobytu:
Rocca Pietore – Bosco Verde (1.200 m) – městečko vklíněné mezi
impozantní dolomitské vrcholy – jen 3,5 km od lanovek na nejvyšší horu
Marmoladu a 6 km vzdálené od Alleghe jednoho z výchozích míst do známé
lyžařské oblasti Civetta, nazvané podle jedinečné stejnojmenné hory.
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REZIDENCE** MARMOLADA
Místo pobytu: Rocca Pietore – lokalita Bosco Verde – popis viz str. 1.
Ubytování: menší moderní rezidence nabízí ubytování v jednoduchých
a útulných apartmánech různých velikostí, většina s terasou. Apartmány
BILO-4 pro 2-4 osoby s ložnicí s 2lůžkem, prostor na spaní s palandou,
obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, koupelna/WC;
TRILO-6 pro 4-6 osob, ložnice s 2lůžkem, ložnice s 2lůžkem a jedním
lůžkem, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, výklopné
lůžko, 2x koupelna/WC.
K dispozici je wi-fi a velká zahrada. Autobusová zastávka před domem.
Ložní prádlo a ručníky nejsou zahrnuty v ceně a je nutné přivézt vlastní.
Stravování: vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce,
v sousedství jsou obchody, restaurace a pizzerie.
Parkování: venkovní v ceně

Pobyty 7 nocí, so-so

Cena v Kč/os.

Sezóna

Nocí

12.05.-09.06.

TRILO-6

BILO-4

6 os.

5 os.

4 os.

4 os.

3 os.

2 os.

7

2 190

2 590

3 290

2 990

3 990

5 890

09.06.-30.06.

7

2 890

3 490

4 390

3 690

4 890

7 390

30.06.-28.07.

7

3 690

4 490

5 590

4 690

6 290

9 390

28.07.-18.08.

7

4 790

5 790

7 190

6 490

8 690

12 990

18.08.-25.08.

7

3 690

4 490

5 590

4 690

6 290

9 390

25.08.-22.09.

7

2 890

3 490

4 390

3 690

4 890

7 390

V ceně:
• 7x ubytování v apartmánu včetně energií
• Wi-fi
• DPH
Platba na místě (povinná):
• Vratná kauce: 150 €/apartmán
• Závěrečný úklid: 40 €/apartmán
• Turistická taxa
Další služby (platba na místě):
• Domácí mazlíček (malý pes): 30 €/pobyt
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
Slevy:
• Stálý klient: -2%
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