
PD Slivnica pri Celju vabi v 

DDoolloommiittee  
Brenta 

 

18.–20.  
avgusta 2017 

 

ODHOD: 18. 8. ob 2. uri (zgodaj zjutraj) na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici  
 

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

POTEK: Skupina Brenta velja za eno lepših dolomitskih skupin, zato je tudi prav, da jo imenujejo 
Biser Dolomitov. Tako kot ostale Dolomite krasijo Brento strme stene, številne špice, vrtoglavi stolpi 
in stolpiči. In kaj loči Brento od ostalih Dolomitov? Prav gotovo so to številne naravne police, ki se 
vijejo v dolžini več kilometrov okrog glavnega masiva Brente. In ravno te police so največji magnet za 
številne obiskovalce tega pogorja, saj po njih potekajo ene najlepših ferat v Dolomitih. Letos se bomo 
po teh policah podali tudi mi. 
 
 
1. dan, 18. avgust:  
V noči iz četrtka na petek se bomo ob 2. uri odpeljali z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici. Pot 
bomo nadaljevali preko Fernetičev, mimo Gardskega jezera in Trenta do Madonne di Campiglio, 
znanega smučarskega središča v pokrajini Trentino. Ujeli bomo prvo gondolo ob 8. uri, s katero se 
bomo povzpeli na sedlo Groste (2446 m) in od tam se po poti št. 316 sprehodili do koče Tuckett 
(2272 m). Nato bomo po ferati S.O.S.A.T. nadaljevali proti koči Brentei, ki leži na 2182 m. Pri koči si 
bomo nekoliko odpočili, nato pa pot nadaljevali v rahlem vzponu do koče Pedrotti e Tosa (2483 m), 
kjer bomo tudi prenočili.  

 

Skupina Brenta (Foto:Matej Planko) 

 

2. dan, 19. avgust: 
Na pot bomo krenili zjutraj in že takoj ob koči vstopili v čudovito pot v Dolomitih, imenovano Via delle 
Bocchette. Sistem polic nas bo brez večjih fizičnih naporov vodil preko sten Cime Tose. Po poti 
Sentiero delle Bochette Centrali bomo brez večjih višinskih razlik hodili s police na polico in na koncu 
po lestvah sestopili na Bocca d’ Armi (2749 m). Po krajšem počitku bomo vstopili še v Sentiero delle 
Bocchette Alte. Tudi drugi del poti Bocchette nam bo nudil izjemne prehode in nepozabne razglede. 
Končno bomo sestopili na sedlo Bocca del Tucket (2649 m), od tam pa do koče Tucket (2274 m), kjer 
nas bo sprejel zasluženi počitek. 
 



  
Police, ki jih ne zmanjka (Foto: Matej Planko) 

 

3. dan, 20. avgust: 
Po zajtrku se bomo zopet povzpeli na Bocca del Tucket in naše potepanje nadaljevali po poti Alfredo 
Benini, ki nas bo vrnila nazaj na sedlo Groste, od koder se bomo z gondolo spustili v Madonno di 
Campiglio. Ker bomo našo turo zaključili že v dopoldanskih urah, bomo izkoristili čas in se ustavili na 
severu Gardskega jezera ter si ogledali letoviško mesto Riva del Garda. 

 

  
Lestve bodo naše spremljevalke ves čas (Foto: Matej Planko) 

 

Zraven osnovne gorniške opreme in oblačil obvezno potrebujete še naslednjo opremo: zaščitno 
čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet, pomožna vrvica, dve vponki z matico in rokavice 
za ferate. Tehnično opremo si lahko sposodite v društvu, kar morate navesti ob prijavi. 
   

Okvirni stroški prevoza bodo 80 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine. 
Prenočevali bomo v planinskih kočah, kjer si boste lahko kupili tudi hrano. Cene so primerljive s 
preteklimi. 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: ponedeljka, 14. 8. 2017 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• Matej Planko – 040 161 352 

• pslivnicapricelju@gmail.com  

mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

