
PD Slivnica pri Celju vabi v 

DDoolloommiittee  
(Tofana di Rozes, Christallino d`Ampezzo in Monte Rite) 

 

15.–17.  
avgusta 2013 

 

ODHOD: 14. 8. ob 22. uri na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici  
PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
POTEK: Letos se bomo odpravili v okolico Cortine d`Ampezzo. Kraj je znan kot mondeno zimsko 
smučarsko središče in tudi vse bolj kot središče za poletne športe. Mesto je obdano z visokimi hribi  
(skupina Tofan, skupina Cristallo in skupino Sorapis), na katere so speljane atraktivne ferate. Na 
nekatere izmed njih se bomo podali tudi mi. Do Cortine d`Ampezzo se bomo peljali mimo Jesenic in 
naprej do Beljaka in Lienza. Od tam bomo nadaljevali do Toblaca, kjer bomo zavili na jug v smeri 
Cortine d`Ampezo do koče Ospitale na višini 1474 m, kjer bo izhodišče za našo prvo turo. 
 
1. dan, 15. avgust:  
Christallino d`Ampezzo (2932 m) je eden izmed vrhov v skupini Gruppo del Cristallo. Z izhodišča 
bomo šli po dolini Val Padeon do vstopa v zavarovano plezalno pot Ivana Dibona. Pot nas bo po 
začetnem delu, ki vodi skozi gozd, pripeljala na Col dei Stombi (2168 m), kjer se začne plezalni del. 
Pot ves čas vodi po razglednem grebenu, kjer si lahko ogledamo številna obnovljena strelska mesta 
in utrjene položaje iz prve svetovne vojne. Pot je zelo zahtevna, mestoma ima pritrjene ohlapne 
jeklenice, vodila nas bo skozi nekaj predorov in za zaključek nas čaka še atraktivni viseči most. Po 7 
urah hoje bomo prišli do koče G. Lorenzi, od koder se bomo z gondolo odpeljali v dolino do koče Son 
Forca. Do izhodišča se bomo spustili po dolini Val Padeon, za kar bomo potrebovali še 2 uri.  

 

         
 
2. dan, 16. avgust: 
Tofana di Rozes (3225 m) je gotovo ena najmarkantnejših gora v okoli Cortine d`Ampezzo. Naše 
izhodišče bo pri koči A. Dibona (2037 m). Na vrh se bomo povzpeli po plezalni poti Via ferrata 
Giovanni Lipella. Za začetek bomo prečili pobočja pod južno steno Tofane di Rozes do Il Castelletta 
(2656 m), kjer se začne zavarovani del poti. Nadaljevali bomo skozi 500 metrov dolg rov Gallerie del 
Castelleto. Po dobro napetih jeklenicah in lestvah bomo preplezali na severozahodni greben na višini 
3027 m, od koder bo do vrha še pol ure. Celotni vzpon nam bo vzel 6 do 7 ur. Sestopili bomo po 
normalni poti, mimo koče Giussani v dolino Il Valon in naprej do našega izhodišča pri koči A. Dibona, 
za kar bomo potrebovali 2,5 ure.  

http://www.vieferrate.it/albumdibona/index.html
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://m.alavigne.net/Outdoors/FeatureReports/ViaFerrata/PictureDataVF_Cristallo/IMG_9625_Crp_regular.jpg&imgrefurl=http://m.alavigne.net/Miscellaneous/CommonUtils/Presentation/show_image_m.jsp?id%3D3862-3946&h=533&w=750&sz=111&tbnid=2Ko6nXW5-x5tkM:&tbnh=99&tbnw=139&zoom=1&usg=__1ssvGAl6JgbyQmI3TQKunmdwDMI=&docid=UgOvZQwWj6V_1M&hl=sl&sa=X&ei=iHnvUanbNcfbtAbxhYGgBw&ved=0CDsQ9QEwAg&dur=0
http://www.rifugiosonforca.it/index.php
http://www.rifugiosonforca.it/index.php
http://www.rifugiodibona.com/home-eng.html
http://www.vieferrate.it/albumlipella/index.html
http://www.vieferrate.it/albumlipella/index.html


       
Foto: Harold Križanec       Vir: http://www.vieferrate.it/albumlipella/index.htm 

 

3 dan, 17. avgust: 
Monte Rite (2181 m)  Za zaključek letošnje obiska Dolomitov se bomo povzpeli na Monte Rite, ki leži 
jugovzhodno od Cortine nad dolino Val Cadore. Z Monte Rita je spektakularni 360° razgled na 
Dolomite. Na vrhu je tudi eden izmed petih Messnerjevih muzejev Dolomites, ki si ga bomo tudi 
ogledali. Do muzeja se bomo povzpeli peš s prelaza Cibiana, za kar bomo potrebovali 2 uri. Vrnili se 
bomo po isti poti.  

 
   

Zraven osnovne gorniške opreme in oblačil obvezno potrebujete še naslednjo opremo: zaščitno 
čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet, rokavice za ferate, čelno svetilko, spalno vrečo 
in podlogo za spanje. Tehnično opremo si lahko sposodite v društvu, kar morate navesti ob prijavi. 
   

Okvirna cena prevoza je 70 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine. Za letos 
sem za prenočevanje izbral kamp v Cortini d`Ampezzo, kjer bomo dvakrat prespali. Glede potrebne 
opreme za kampiranje se bomo dogovorili nekaj dni pred odhodom. Kot člani planinske organizacije 
imate urejeno zavarovanje za stroške reševanja, odgovornosti in nezgode. Prosim, da si uredite še 
dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino.  
 

Ker bomo letos nastanjeni v kampu, obstaja tudi možnost, da se nam pridružite tudi tisti, ki so vam 
vzponi po obeh feratah prva dva dneva prezahtevni. V tem času boste lahko raziskovali okolico 
Cortine d`Ampezzo, ki ima tudi veliko manj zahtevnih planinskih ciljev, ki so lahko dostopni in dobro 
označeni. 
    

ROK PRIJAVE: nedelja, 11. 8. 2013 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

 Matej Planko – 040 161 352 

 pslivnicapricelju@gmail.com  

http://www.vieferrate.it/albumlipella/index.htm
http://www.messner-mountain-museum.it/index.php?fromlid=en
mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

