PD Slivnica pri Celju vabi v

Dolomite

(skupina Marmolada)

14.–16.
avgusta 2014
ODHOD: 14. 8. ob 3. uri (zgodaj zjutraj) na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici
PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih)
POTEK: Letos bo naš cilj najvišji vrh Dolomitov Marmolada. »O Marmolada, ti es regina …«,
»Marmolada, ti si kraljica …« Tako s spoštovanjem pojejo Ladini in tako jo v svoji knjigi Dolomiti,
sanjske gore predstavi Andrej Mašera. Gotovo je Marmolada gora vseh presežkov, saj leži v samem
osrčju Dolomitov in je najvišja. Vsi pristopi na njo so svojevrstni izziv za vsakega obiskovalca. Na
severu se z vršnega grebena spušča največji ledenik v Dolomitih, na jugu in vzhodu pa so prepadne
več kot 800 m visoke stene. Izhodišče za naše vzpone bo prelaz Passo Fedaia, na katerem je veliko
umetno jezero. Do tja se bomo peljali skozi Trst in naprej skozi Belluno in Agordo.
1. dan, 14. avgust:
Bech da Mesdi (2727 m) je razglednik na severnem delu prelaza Passo Fedaia (2054 m), od koder
je čudoviti razgled na celotni masiv Marmolade. Naše izhodišče bo pri koči Rigugio E. Castigliano.
Od tam se bomo povzpeli na prelaz Porte Vescovo (2626 m) in potem nadaljevali pot po ferati
Feratta della Tricee na vrh Bech da Mesdi (2727 m) in naprej po ferati do bivaka Bontadini (2550 m).
Ta del poti je speljan po grebenu, nekaj tudi po rovih, ki so opomnik prve svetovne vojne. Do
zaključka ture nas čaka še samo spust do koče Rifugio Passo Fedaia. Pot je zelo zahtevna in nam
bo vzela 6 ur hoje in plezanja.

Marmolada s severa, spredaj greben z najvišjim vrhom Bach da Mesdi (Foto: Matej Planko)

2. dan, 15. avgust:
Marmolada – Punto Pania (3343 m) je, kot že napisano, najvišji vrh Dolomitov. Naše izhodišče bo
zopet na prelazu Passo Fedaia (2054 m). S prelaza se bomo najprej podali do koče Rifugio Pian dei
Fiacconi (2626 m). Od tukaj se bomo po poti 606 povzpeli do manjšega ledenika – snežišča Vedretta
del Vernel in naprej na greben, kjer nas bo pričakala izpostavljena ferata Feratta Marmolada in nas
popeljala na vrh Marmolade Punto Pania (3343 m). Celotni vzpon nam bo vzel 5 ur. Sestopili bomo
po isti poti, za kar bomo potrebovali 4 ure.
3. dan, 16. avgust:
Punto Serauta (2962 m)
Za zaključek letošnjega obiska Dolomitov se bomo povzpeli na najbolj vzhodni vrh v masivu
Marmolade, to je Punta Serauta (2962 m). Za poslastico se bomo povzpeli po ferati Feratta Eterna, ki
je ena najdaljših in zahtevnih ferat v Dolomitih. Izhodišče bo zopet na prelazu Passo Fedaia (2054
m), od koder se bomo napotili v smeri jugovzhoda. Po 30 minutah bomo prišli v steno, kjer nas bodo
čakala strme plošče, ki nas bodo ob ohlapno napetih jeklenicah pripeljale na vzpetino Punto
Seraunto. Nadaljevali bomo po izpostavljenem grebenu, ki nas bi pripeljal na zgodovinsko krožno
pot, po kateri bomo prišli do poslopja postaje žičnice. Celotni vzpon nam bo vzel 6–7 ur. Sestop
bomo opravili z gondolsko žičnico do Malga Ciapele.
V primeru, da bo za koga opisana ferata prezahtevna in se ne bo čutil sposobnega, bomo pripravili
alternativno manj zahtevno turo.

Punto Seraunta in zgornja postaja žičnice iz Malga Ciapele (Foto: Matej Planko)

Zraven osnovne gorniške opreme in oblačil obvezno potrebujete še naslednjo opremo: zaščitno
čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet, rokavice za ferate, čelno svetilko, cepin in
dereze. Tehnično opremo si lahko sposodite v društvu, kar morate navesti ob prijavi.
Okvirni stroški prevoza so 70 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine.
Prenočevali bomo v planinskih kočah. Kot člani planinske organizacije imate urejeno zavarovanje za
stroške reševanja, odgovornosti in nezgode. Prosim, da si uredite še dodatno zdravstveno
zavarovanje za tujino.
Program se lahko spremeni v primeru slabega vremena. Ob prijavi obvezno navedite telefonsko
številko, da se bomo lahko uskladili o podrobnostih.
ROK PRIJAVE: nedelja, 10. 8. 2014
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
 Matej Planko – 040 161 352
 pslivnicapricelju@gmail.com

Natančne opise dveh ciljev najdete v knjigi Andreja Mašere Dolomiti, sanjske gore, Planinska založba 2009.

