Piz Boe (3.152m)
Dolomiti
Kdaj, kje

V soboto, 13. julija 2019, ob 03h30 izpred Mercatorja Primskovo

Kako

S posebnim velikim avtobusom

Opis poti

PD Iskra Kranj v sodelovanju s PD Železniki vabi na Piz Boe v Dolomitih. Jutranja
vožnja skozi Lienz in Cortino d'Ampezzo z nujnimi vmesnimi postanki do prelaza
Pordoi (Passo Pordoi, 2.239m), izhodišča ture. Od tod zložen vzpon do koče na
prevalu Pordoi (Rif. Forcella Pordoi, 2.829m; 1.30h hoje; kdor bo želel, si lahko pot
do tu skrajša z žičnico-gondolo).
Od tod še dobra ura hoje po širokem razglednem platoju in mestoma strmejšem
vršnem delu do koče Fassahütte na vrhu (3.152m). Razgledi med potjo in z vrha so
čudoviti - na Sassolungo, "kraljico" Marmolado, Tofane in ostale Dolomite.
Po počitku, razgledih in okrepčilu pri koči se bomo v smeri vzpona vrnili na
izhodišče, kjer nas bo čakal avtobus. Če bo čas dopuščal, se bomo na kratko
ustavili v Cortini. Povratek v Kranj v (zgodnje)večernih urah.

Zahtevnost
in trajanje

Nezahtevna, odsekoma zmerno zahtevna visokogorska pot (nekaj jeklenic;
potreben zanesljiv korak in dovolj kondicije, 920m viš. razlike). Vzpon do 3 ure,
skupaj 5 ur hoje. Tisti, ki se boste peljali z žičnico, boste hodili 2 uri manj.

Potrebna
oprema

Planinska obutev s čvrstim rebrastim podplatom in obleka za visokogorje, pohodne
palice; hrana in pijača iz nahrbtnika. Zaščita proti vremenskim pojavom. Osebna
prva pomoč. Nekaj evrov za priboljške v kočah in med potjo.
Osebni dokument (prestop meje) in potrjena planinska izkaznica za 2019.

Vodnika

Uroš Prelovšek in Sašo Košnik

Strošek

30€ za člane PD
(Za vožnjo z žičnico stroške poravna vsak sam: povratna karta 19,50€)

Prijave:

pri vodnikih:
* na e-mail prelovsek@gmail.com (Uroš Prelovšek) ali na gsm 040 255 163;
* gsm 041 757 009 ali saso.kosnik@infonet.si (Sašo Košnik).
Ob prijavi sporočite kontaktni podatek! Prijava je veljavna s potrdilom vodnika.

Rok prijav

Sreda 10.julij

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe cilja,
termina ali odpovedi ture.
Vljudno vabljeni člani PD in PZS!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

