
Pionýrský turistický oddíl Větrník ve spolupráci s KČT TJ Tatran Třemošná 

Vás srdečně zve na turistickou akci: 

 IVV Olympiáda v údolí Val Gardena  

Termín: 23.6.2013 - 29.6.2013 

Ubytování (6 nocí): Vícelůžkové pokoje v mládežnickém hotelu nedaleko místa konání 

olympiády se snídaní. V případě zájmu je možno doobjednat teplá vydatná večeře. 

Doprava: zajištěna klimatizovaným autobusem vybaveným kávovarem, možnost nákupu 

chlazeného piva, nealko nápojů popřípadě teplé nápoje za Kč. Odjezd z Horní Břízy, přístup 

možný v Plzni - odjezd bude přizpůsoben příjezdu ranních vlaků od Prahy, Českých 

Budějovic, Chebu, Domažlic a Žatce.   

Program:  

23.6.2013 Tranzit Horní Bříza - Plzeň - Stříbro - Tachov - NSR procházka po  Karwendelspitze u městečka 

Mittenwald - Rakousko - Itálie (Bressanone) 

24.6.2013 Itálie - jezero Molveno  se stejnojmenným horským střediskem. Přejezd lanovkou na Pradel (1367m) a 

odtud nenáročná pěší turistika s krásnými výhledy k horské chatě Croz dell´ Altissimo (1430 m). Návrat 

zpět lanovkou. Možnost relaxace u jezera a prohlídka městečka Molveno.  

25.6.2013 Selva - slavnostní zahájení. Prohlídka hradu Tyrol a zámku Trauttmansdorf. 

26.6.2013 Santa Cristina - pěší trasy 5, 11, 18 a 24km, cyklo trasy 17 nebo 24 km. Tradiční řemeslnický a 

farmářský trh. 

27.6.2013 Selva di Val Gardena - pěší trasy - maraton, 24, 18,11 nebo 5 km, cyklo trasy 17 nebo 24 km. Plavání na 

300 m Mar dolomit / Ortisei). 

28.6.2013 Ortisei - pěší trasy 11 nebo 18 km, cyklo trasy 17 nebo 24 km. Plavání na 300 m. Pro zájemce krojovaný 

průvod. Bolzano - archeologické muzeum s ledovou mumií Ötziho. 

29.6.2013 Selva di Val Gardena - pěší trasy -  24, 18,11 nebo 5 km, cyklo trasy 17 nebo 24 km. Odpolední tranzit do 

České republiky. 

 Mimo jiné pořadatelé nabízejí Slackline - chůze po laně pár centimetrů nad zemí, Bouldering - lezení 

bez lana po skalních blocích, Vysoké lanové překážky. 

Cena: Ubytování se snídaní, doprava, startovné: 7100 - 8400 Kč (Děti do 15 let o 700,- Kč 

méně). Cena pokoje je podle počtu lůžek a vybavení pokoje. V ceně startovného jsou 

zahrnuty veškeré organizační náklady, mapky, razítka, doprava v místě akce, ocenění, 

večerní programy. Případné doobjednání vydatné teplé  večeře 1790,- Kč (6x večeře). 

Informace, přihlášky: Jaroslav Novák,  Vetrnik.hb@seznam.cz , 737740661. 

   


