Alpy…nejen pro lazary
dostaly trochu víc zřetelnou podobu, nicméně po víkendu zkracuji termín a připisuji alternativy –
první se týká času, druhá místa. A podotýkám, že akce chce dovést do hor lidi různé výkonnosti,
kteří budou v krásném prostředí, dobré partě a vzájemně si mohou helfnout při alternativním
programu, které je prováděn na místě s ohledem na výkonnost, zájem a počasí.
Ten čas je jednodušší a zůstává uváděný termín, tj. 6- - 13. června, leč s ohledem na letošní
mimořádné příděly sněhu lze očekávat, že ho v tomto termínu bude ve vyšších partiích dost. A tak
uvažuji o pozdějším a (s ohledem na Pantakovky) by to byl až začátek července (4. – 11.)
A teď dvě uvažovaná místa:
Opět to více rozvedené, tj. Malé Dolomity:
Oblast Monte Pasubia a Cornetta. Najdete v příloze a nebo cestujte po dálnici na jih a u jezera Logi
di Garda ‚přijedete‘ do Rovereta, kde sjedete a dáte se na JJV asi 25 km. Srdcem oblasti je vesnice
Vallorsa a v ní jen dva apartmány (chceme si sami vařit) a tam bychom se v loňském počtu nevešli.
Dobrou (možná výbornou) by mohla být Folgaria (lyžařům známé středisko), odkud se dá pod
Pasubio dojet hned dvěma cestami. Samotné Monte Pasubio je vrchol a pod ním krasová plošina
s jedním z největších vojenských táborů 1. světové války. Kromě řady různě vysokých hor je atrakcí
nádherná cesta Strada delle Galeria, ve které asi třetina vede dvaapadesáti tunely, vybudovanými
v jediném válečném roce. A hned naproti je pak nádherný vrchol Cornetto (s lehkým klettersteigem).
Předpokládám, že s bydlením bychom se měli vejít do 1500 Kč na týden a osobu.
Připojuji (dříve inserovanou) mapku

Druhou oblastí je švýcarské údolí (Dolní) Engadin – oblast v cípu, který je na pomezí Rakouska a
Itálie (příjezd přes Innsbruck). Známější je zřejmě Horní Nadin se střediskem Svatý mořic,
nicméně…
Je to na pokraji nejstaršího národního parku v Alpách a dává to možnosti množství různě náročných
cest. Samotné údolí pak nabízí typickou horskou architekturu a malované baráčky řade vesnic,
respektive pár hradů… Tady by se asi víc hodil ten červencový týden.

Tady jsem našel několik řadu apartmánů, ale také dva tři domy
pro 20-32 lidí, z nichž jeden se mi obzvláště líbí…
Jde o Ospiz Chapella Ale (1600 mnm), palandy.kuchyně…
obrázek je vedle, kapacita asi 30 lidí, reálné cca od dvaceti.
Bydlení by tam vyšlo asi na 2500 Kč na hlavu (zřejmě by dali
slevu…Právě tady bude čas hrát roli s dostupností.
I tady přikládám mapku pro orientaci

Předpokladem jsou opět vlastní auta a mobilita na místě, které umožní volit individuální program
podle zdraví, počasí a nálady. Volba místa ovšem ovlivní přípravu i termínu ovšem ovlivní jak
realizaci, tak i potenciální cenu.

A proto prosím o rychlejší projevení vážného zájmu a to do neděle 22. února.
A to s preferencí alternativ - hned pak bych (bychom) je vyhodnotili, vybrali, konsultovali a dali se do
vážného zajišťování. A tak prosím vyplňte tabulku se čtyřmi kvadranty, do kterých vepište: jedenkrát preferuji
a do zbývajících tří buď ANO či NE. Nejraději bych tabulku jak je (dá se stáhnou a poslat jako přílohu), nebo
to jasně vypište jinak. A nezapomeňte případě na spojení a poznámku, zda jste sto jet svým autem.
6. – 13. června

4. – 11. července

Malé Dolomity
Dolní Engadin

Už se těším a zdravím

Tonda
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