PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO
p.p. 293
8270 KRŠKO
www.pdvidemkrsko.si

ORGANIZIRA
V soboto in nedeljo 25. in 26.08.2018
TURO NA

Col Rosa in slapove reke Fiame
(col rosa 2.166nm, slapovi 1.400nm))
Izhodišče: Parkirišče pri kampu Olimpia ( Cortina D'Ampezzo-1.292nm).
Dostop: Peljemo se iz Krškega do Jesenic in skozi Karavanški predor, dalje po avtocesti do Villacha
in Spittala, kjer zapustimo avtocesto ter nadaljujemo v smeri Lienza ter Tolbacha. Vstopimo v Italijo
in nadaljujemo po regionalni cest št. 51 do doline reke Boite, pri hotelu Fiames parkiramo.
Prvi dan: Iz parkirišča krenemo po označeni poti št. 408 ob kampu Olimpia, do razpotja, krenemo
na prelaz (forcella) Posporcola in na sedlu dalje za oznakami Ferrata E.Bovero. Pot postane strmejša
vendar še ne zahtevna , do vstopa v Ferrato. Ta ni dolga, je pa izpostavljena in zahtevna. Izstopimo
pod vrhom in nadaljujemo po ruševnatem in skalnem terenu do vrha , kjer je križ. Col Rosa je
osamelec, zato se nam odprejo lepi pogledi na skupino Tofan, Cortino D'Ampezzo ter pogorje
Fiames na drugi strani.
Sestopimo po normalni poti št - 447, kjer pa je vseeno potrebna previdnost, ker je pot na nekaterih
prehodih še vedno izpostavljena. Vrnemo se do izhodišča.
Po sestopu se odpeljemo skozi Cortino D'Ampezzo proti prelazu (passo) Falzarego, vendar po
približno 10 km zapustimo cesto ter se po makedamski cesti zapeljemo do koče Dibona (2.083nm),
kjer bomo prenočili.
Drugi dan: Po zajtrku se vrnemo do kampa Olimpia in nadaljujemo še malo dlje po cesti 51 do
parkirišča na odcepu za dolino Fiames. Od tu krenemo po označeni poti 10 - 401 na krožno turo po
dolini in slapovih reke Fiames.
Po zaključku ture nas čaka še vožnja nazaj v Slovenijo.
Zahtevnost: 1. dan: Zahtevna označena pot (ferrata Ettore Bovero).
(skupni čas hoje cca 5 ur).
2. dan: Delno zahtevna označena pot ( ferrata Giovanni Barbara).
(skupni čas hoje cca 3 ure)
Oprema: Za ferrate - čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet.
Odhod: ob 3.00 nad NLB Videm.
Prevoz: Z osebnimi vozili (opcija tudi kombi - odvisno od prijav).
Kontakt:
Vodnik ture:
Milan Radojčič
051 851 205 (milan.radojcic@kabelnet.net)
Pomočnik:
Martinčič Tone
032 290 916
Opomba:
V primeru slabega vremena tura odpade ali se lahko zamakne za dan, zato so obvezne
prijave do ponedeljka 20. 08. 2018 do 14.00 ure. (vezano tudi na rezervacijo prenočišča).

Poslovni račun odprt pri:
Nova Ljubljanska banka, d.d. Ljubljana, Podružnica Posavje-Krško, 0298-0009-1287-733
Davčna številka: 31417817, Matična številka: 1166778

