PLANINSKI IZLETI NA SEVERU GARDSKEGA JEZERA
25.-29. september 2021 - 5 dni
GARDSKO JEZERO (65 m/m) je največje jezero v Italiji. Delijo si ga pokrajine Veneto, Lombardija in Južna Tirolska
(Trentino). Jezero je ledeniškega nastanka, dolžine 52 km, največje širine 17 km, površine 370 m2, najgloblje 346
m, vsebuje 50 km3 vode. Ima mediteransko klimo kjer dobro uspevajo citrusi (pomaranče, limone, bergamotke),
oljke in vinska trta, kjer rastejo palme in oleandri in je poleti neznosno vroče. Obala severnega dela jezera je zelo
strma, hribovita. Ponekod skalne stene segajo vse do obale in so zanimive za plezalce in tiste, kateri radi hodijo po
zavarovanih poteh.
Program našega planinskega potovanja vsebuje pohodniške »cukrčke« nad Gardskim jezerom, je pestro zastavljen
po lahkih poteh, čez prepadna pobočja, do pohoda po širokih travnatih in razglednih pobočij najvišjih vrhov nad
Gardskim jezerom. Vedno bo na voljo tudi krajša, lažja varianta v kolikor boste ocenili, da je kakšen od pohodov
prenaporen za vas. V primeru slabega vremena bomo pohode skrajšali in prilagodili vremenu.
Sobota, 25.9.2021 ARCO, CASCATA DEL VARONE
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred PD Rašica na Prušnikovi 99. Sledila bo vožnja po slovenskih in Italijanskih
avtocestah v dolino reke Adiže, ki poteka proti Trentu in Bolzanu, mi pa se bomo pri kraju Rovereto usmerili proti
Gardskemu jezeru. Prvi postanek bomo naredili v kraju Arco, sredi vinogradov , nekaj kilometrov od jezera. Arco je
znan po naravni plezalni steni, kjer se zadržujejo plezalci iz vsega sveta. Povzpeli se bomo na strmo, prepadno
vzpetino nad Arcom in si ogledali ostanke gradu Arco (vstopnina v grad cca.3,5 EUR). V bližini si bomo ogledali tudi
atraktivno jamo s padajočim slapom Cascata del Varone (vstopnina cca.4,5 EUR). V poznem popoldanskem času
se bomo v vasi Nago, poldrugi kilometer od Gardskega jezera, nastanili v hotelu, večerja.
Vožnje cca. 450 km, hoje cca. 2 ure, 300 m.v.r.
Nedelja, 26.9.2021 DRZNO NA MONTECASTELLO 779 m, LIMONE
Zjutraj, po zajtrku se bomo iz avtobusom odpravili mimo Rive del Garda na zahodno, prepadno stran Gardskega
jezera, skozi številne predore, mimo znamenitega kraja Limone do letoviškega kraja Campione, katerega so
zgradili na produ, katerega je skozi čas naplavila voda, ki priteče po soteski ob prepadnih stenah. Po planinski poti
se bomo po številnih stopnicah vzpeli v sotesko in iz nje po mulatjeri, vklesani v steno v vasico Prabione in iz nje
do samostana Madonina di Montecastello, zgrajenega prepadno nad jezerom na grebenu vzpetine Montecastello
779 m. Čez vrh se bomo krožno vrnili v Probione in sestopili deloma krožno nazaj v Campione. Na poti nazaj v
kolikor bo čas dopuščal se bomo ustavili v čudovitih Limonah.
Vožnje bo cca. 100 km, hoje cca. 5 ur, 800 m.v.r.

Ponedeljek, 27.9.2021 PANORAMSKA POT BUSATTE-TEMPESTA, RIVA DEL GARDA
Zjutraj po zajtrku bo sledila krajša vožnja do Rive del Garda, kjer bomo začeli s pohodom po mestnih
znamenitostih tega čudovitega mesteca, po obali jezera do kraja Torbole in nato se bomo vzpeli iz vasi Busatte do
vasice Tempesta. Krožno pot so naredili na vzhodni strani jezera z namenom pohodnikom omogočiti najlepše
razglede na jezero v čudoviti flori ob poti. To omogoča dolga kovinska konstrukcija s stopnicami, postavljena na
prepadne stene pobočja jezera. Iz vasice Tempesta se bomo deloma krožno vrnili v Torbole, kjer nas bo čakal
avtobus.
Vožnje cca. 20 km, hoje cca. 4 ure, 350m.v.r
Torek, 28.9.2021 PANORAMA JEZERA IZ MONTE BALDA-MONTE ALTISIMO 2079 m, MALCESINE
Zjutraj po zajtrku se bomo po vzhodni obali jezera odpravili v znamenite Malcesine, staro mesto iz katerega se
bomo s kabinsko vzpenjačo vzpeli na Monte Baldo, dobrih 1700 m visoko. Sledili bomo lepi poti mimo planinskih
koč v sedlo Navene in se od tod vzpeli do koče in istoimenskega vrha Altisimo 2079 m. Ob lepem vremenu se vidi
celo jezero, panorama ob poti je nepozabna. Po deloma krožni poti se bomo vrnili nazaj na vzpenjačo. Če bo čas
dopuščal bomo imeli še nekaj prostega časa za ogled mesta.
Vožnje bo cca. 100 km, hoje cca. 5 ur, 700 m.v.r.
Sreda, 29.9.2021 MADONNA DELLA CORONA PO POTI UPANJA
Po zajtrku bomo zapustili hotel in po krajši vožnji na vzhodni strani Monte Balda začeli s pohodom do znamenite
cerkve in samostana Madonna della Corona. Drzni, tlakovani poti polni stopnic, imenovani »Sentiero della
Speranza« se bomo vzpeli do v steno postavljene cerkve in samostana in po isti poti sestopili do avtobusa. V
popoldanskem času se bomo mimo Verone, Padove, Benetk vrnili nazaj domov.
Vožnje cca. 450 km, hoje cca. 3 ure, 600 m.v.r.
V ceno potovanja 360,00 EUR je vključen polpenzion (večerja in zajtrk) v hotelu ***, v dvoposteljnih sobah, prevoz
z avtobusom, cestnine, parkirnine in vodenje izleta. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 60 EUR. Cena velja pri
min. 38 plačanih.
Doplačila: povratna vzpenjača na Monte Baldo cca. 17,00 EUR, ogled jame s padajočim slapom Cascata del
Varone cca. 5 EUR, ogled ostankov gradu Arco cca.4 EUR.
Zavarujete lahko riziko odpovedi potovanja v znesku 20,00 EUR, kar plačate ob prijavi potovanja. Prijava
potovanja je dokončna s plačilom akontacije 150,00 EUR. Celoten znesek je potrebno plačati do 10.9.2021.
Prijave sprejema Primož Zupančič po tel. 041 612 778 ali po e pošti: zupancic.pz@gmail.com. Po potrditvi prijave
in prejetih prijavah, ki zadoščajo za realizacijo potovanja, vam bomo posredovali bančni račun za nakazilo in
sklicno št. za plačilo potovanja.

