
 

PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

 

ODSEK ZA POHODNIŠTVO,  IPAVČEVA 18, 3000 CELJE 
Sekcija PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ 

 

SEXTENSKI DOLOMITI 

 

petek in sobota , 13. in 14.JULIJ 2011 

 
 

Ob 3,00 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 3,40 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14, v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Dravograda čez Avstrijo v Italijo, skozi Sexten do  

Val Fiscaline,kjer bomo zapustili avtobus. 

 

Tri Cine, kot simbol Dolomitov,si lahko ogledamo tudi kot običajni pohodniki. Doživeli 

bomo vso veličastnost in lepoto ene od najpomembnejših znamenitosti Alp. Pogledi nam 

bodo uhajali k trem navpičnim skalam, opazovali pa bomo tudi številne druge gore, ki se 

bodo odkrivale okrog nas. 

 

Prvi dan nas bo lepo uhojena pot skozi gozd in travnike pripeljala do slikovite koče Rif.di 

Fondovalle 1548m, nato  mimo jezerc do Dreizinnen Hutte 2405m, kjer bomo tudi prenočili 

na skupnih ležiščih. Od koče vidimo severne stene Treh Cin kot na dlani,razgledi pa se 

razširijo tudi na druge dele Sextenskih Dolomitov. 

 

Drugi dan  nadaljujemo našo pot po blagi strmini do sedla Forcella Lavaredo 2454m, kjer 

uzremo veličasten prizor Treh Cin, ki se zdijo kot tri ogromne sfinge. 

Še malo in dosežemo Rifugio Lavaredo 2344m, kjer se bomo za krajši čas tudi ustavili. 

 

 Dolomiti, so del Alp, razdeljeni na vzhodne in zahodne in jih sestavlja več kot 40 ledenikov. 

Nahajajo se v severni  Italiji in se raztezajo od reke Adiže na zahodu do reke Piave na vzhodu. 

Dolomiti so zelo turistično pomembni tako za pohode kot alpinizem in smučanje. 

Dolomiti so dobili ime po francoskem mineralogu Dolomineu, ki je raziskoval kamnine in je 

vrsti karbonatne kamnine,ki jo je tukaj odkril, dal ime dolomit. 

  

Dalje se bomo napotili po široki vojaški cesti ,ki pelje pod južnimi stenami Treh Cin. Kmalu 

smo pri kapelici padlim italijanskim  vojakom iz 1. svetovne vojne in pri spomeniku Paulu 

Grohmannu (1838-1908),raziskovalcu in prvopristopniku na vrhove tega gorovja. Mi pa 

nadaljujemo do Rifugio Auronzo 2320m, do katere sicer pripelje asfaltna cesta, nato do sedla 

Forcella del Col di Mezzo in se spustimo do znamenitega jezera Lago di Misurina 1752m, 

kjer nas pričaka avtobus. 

 

 

Sledi še vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v  večernih urah. 



 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  65 evrov 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

Malico in pijačo iz nahrbtnika, možno pa je  kupiti  tudi v koči.  Priporočamo primerno topla 

oblačila, vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti dežju, planinsko obutev, pohodne palice, 

kapo ter rokavice, zaščito pred soncem. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s 

plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in osebni dokument. 

OBVEZNO VZEMITE S SEBOJ SPALNO VREČO ALI POSTELJNINO, ker spimo na 

skupnih ležiščih, kjer posteljnine ni. 

 

 

ODHOD: ob 3.00  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 3,40 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                

Hoja:  1.dan cca  5 ur  

           2.dan   cca 5 ure 

Težavnost: lahka označena pot 

Višinska razlika poti: cca 1000m 

Povratek: v poznih večernih urah ob cca 23 uri 

Vodi: Branko Dokl s sovodniki : Izidor Furjan, Jadranka Furjan in Franja Ferk  

Prijave zbira:   Jadranka Furjan, tel.:  041 257 157 ali na e-mail: jadranka.furjan@gmail.com 

                            in Franja Ferk tel. 051 320 988 ali na e-mail: franja.ferk@gmail.com                        

 

 

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO  (zaradi prenočišča) 

Prosim za resne prijave čimprej. Rok prijave do zasedenosti avtobusa. 
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